
 

 
 

รายงานการควบคุมภายใน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 

   
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ 
 



 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหนวยงานของรัฐ) 
 
 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ภูมิภาคที่  7  จังหวัดขอนแกน 
 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส  
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 จากการประเมินดังกลาว  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ   

 
 

ลงชื่อ................................................ 
               (นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
               ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ   ปค.๑ 



 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหนวยงานของรัฐ) 
 
 
เรียน   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส  
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 จากการประเมินดังกลาว  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ   

 
 

ลงชื่อ................................................ 
               (นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
               ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ   ปค.๑ 



 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหนวยงานของรัฐ) 

 
 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๖๑  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส  
รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

 จากการประเมินดังกลาว  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัด
กาฬสินธุ   

 
 

ลงชื่อ................................................ 
               (นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม) 

              นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
               ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ   ปค.๑ 



/-อยางไร........ 
-๒- 

 อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป  
สรุปไดดังนี้  
 ๑. ความเสี่ยงที่มีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
     ๑.๑  สํานักปลัดเทศบาล  พบความเสี่ยงที่ตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๑๒ 
กิจกรรม คือ 
    - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดของบุคลากร   บุคลากรบางรายไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร  การตรวจปสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดยังไมแนนอน 

- กิจกรรมการดูแลสํานักงานใหมีความคงทนถาวร  อาคารสํานักงานบางจุดชํารุดยังไมไดรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษา 

- กิจกรรมการดูแลบานพักเทศบาลและแฟลตเทศบาล  บานพักเทศบาลและแฟลตเทศบาลมี
สภาพเกาและชํารุดเนื่องจากกอสรางมานาน 
    - กิจกรรมการควบคุมการใชรถยนตสวนกลางของสํานักปลัด  รถยนตสวนกลางมีการใชงานอยู
เปนประจํา ทําใหรถยนตบางสวนมีสภาพชํารุด 

- กิจกรรมการควบคุมคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  โดยการควบคุมแผนอัตรา 
กําลัง ๓ ป  สํานัก/กองตางๆ มีความตองการที่จะกําหนดตําแหนงใหมขึ้นมาใหมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงปริมาณ
งาน 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมคาเชาหอประชุมและคาบริการอ่ืนๆ ใหเปนไปตาม
ระเบียบการเก็บคาเชาหอประชุม  ผูขอใชหอประชุมมาชําระคาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนๆ หลังเวลาที่สํานัก
การคลังกําหนดรับเงินแลว 

    - กิจกรรมการออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ  ผูสมัครสอบชําระคาธรรมเนียม
การสมัครสอบหลังเวลาที่สํานักการคลังกําหนดรับเงิน 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม  คาปรับและคารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร  การ
เปลี่ยนตัวพนักงานใหมหรือสับเปลี่ยนตําแหนงอาจทําใหพนักงานใหมขาดความเขาใจท่ีถูกตองในการเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียม คาปรับและอ่ืนๆ 

    - กิจกรรมการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม  คาปรับและคารับรองเอกสาร บัตรประจําตัว
ประชาชน  การเปลี่ยนตัวพนักงานใหมหรือสับเปลี่ยนตําแหนงอาจทําใหพนักงานใหมขาดความเขาใจที่ถูกตองใน
การเรียกเก็บเงนิคาธรรมเนียม คาปรับและอื่นๆ 

    - กิจกรรมการจัดระเบียบตลาด หาบเร แผงลอย ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง  การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจอาจไมครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 

    - กิจกรรมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV มาใชงาน  ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ท่ี
ใชงานในปจจุบันมีการเปดใชงานระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณเกิดความชํารุดเสียหายได 

 
/-กิจกรรม........ 

 
 
 
 
 



-๓- 

    - กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สาธารณภัยสามารถเกิดขึ้นไดโดยฉับพลันและยัง
ไมสามารถคาดเดาเวลาการเกิดไดอยางแนนอน  สาธารณภัยอาจเกิดจากความประมาทและความรูเทาไมถึงการณ
ของประชาชน  และเจาหนาที่ปองกันบางรายยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บางประเภท เชน การระงับอัคคีภัยจากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายรั่วไหล 

  ๑.๒  สํานักการคลัง  พบความเสีย่งท่ีตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖ กิจกรรม  คือ 
        - กิจกรรมการปองกันการติดยาเสพติดของพนักงาน/พนักงานจาง  พนักงาน/พนักงานจางบาง

รายยังไมเขาใจในผลรายที่จะเกิดขึ้นและเม่ือเสพแลวอาจตอยอดเปนผูคารายยอยได 
   - กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจาง  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุยังปรับการใชงานบันทึกขอมูลการ

จัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ และ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     - กิจกรรมการเบิก – จาย  ผูทรงเช็คมารบัเช็คแลวไมนําไปข้ึนเงินจนเช็คหมดอายุ ทําใหเปน
ภาระทางบัญชี 
     - กิจกรรมการเรงรัดจัดเก็บภาษ ี ประชาชนมาชําระภาษีลาชา ตองแจงเตือน 
     - กิจกรรมการทําสญัญา  ประชาชนมาทําสัญญาลาชาและคางคาเชาหรือชําระลาชาไมเปนไป
ตามสัญญา 
     - กิจกรรมการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสินในระบบคอมพิวเตอร ตามโปรแกรม  
LTAX GIS  ขอมูลทรัพยสินทางแผนท่ีภาษีฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อยูตลอด  จึงตองปรับปรุงขอมูลอยูเปน
ประจําเสมอ 

  ๑.๓  สํานักการชาง  พบความเสีย่งท่ีตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคมุภายใน ๗ กิจกรรม  คือ 
       - กจิกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  พนักงาน/พนักงานจางบางรายยังไม

เขาใจในผลรายท่ีจะเกิดขึ้นและเมื่อเสพแลวอาจตอยอดเปนผูคารายยอยได 
 - กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางและการติดตามงานกอสราง  บุคลากรบางรายขาดทักษะใน

การแกปญหาและขาดการประสานงานกับหัวหนางาน  ในบางครั้งทําใหการควบคุมงานเกิดการผิดพลาดและ
บุคลากรมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

 - กิจกรรมการออกแบบ เขียนแบบ/ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติประจําป
งบประมาณ  บุคลากรมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  , ราคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงข้ึน
อยางตอเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจทําใหประมาณราคาเพื่อเขาแผนงานไมตรงตามเปาหมาย 

 - กิจกรรมการสํารวจซอมแซมระบบไฟฟาและไฟฟาแสงสวาง  สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช ยังไมเปนระบบ , บุคลากรบางรายขาดความรูทักษะประสบการณดานไฟฟา 

 
 

/- กิจกรรม........ 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

    - กิจกรรมการสํารวจซอมแซม ซอมบํารุงถนนเพื่อบริการสาธารณะ  ผูปฏิบัติงานบางรายการ
ขาดทักษะความรูประสบการณในการปฏิบัติงาน และความรูในการปฏิบัติงานยังคงใชหลักการตามความรูเดิม 
    - กิจกรรมการควบคุมติดตามงานสวนสาธารณะ  บุคลากรมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอกับพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ  และงบประมาณยังไมเพียงพอในการดําเนินการ 

 - กิจกรรมการสํารวจซอมแซมบํารุงรักษารถยนต/เครื่องจักรกล  รถยนตและเครื่องจักรกล
สวนมากมีอายุการใชงานมานาน ทําใหชํารุดและเกิดการเสื่อมสภาพการใชงาน  เจาหนาที่ไดทําการซอมแซม
บอยครั้งทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณในการซอมแตละปเปนจํานวนมากๆ 

  ๑.๔  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  พบความเสีย่งท่ีตองการกําหนดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน  ๖  กิจกรรม  คือ 

   - กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเจาหนาที่ในสังกัด  ผูผานการบําบัดสวนใหญมัก
กลับมาเสพยาเสพติดอีก  สภาพสังคมและสภาพแวดลอมของเจาหนาที่บางคนอาจทําใหผูที่ยังไมเคยเสพกลายเปน
ผูเสพรายใหมได  และอาจจะยังไมเขาใจโทษภัยหากไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
        - กิจกรรมการควบคุมปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก  การรณรงคทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายในชุมชนยังไมสม่ําเสมอและบางชุมชนดําเนินการไมครอบคลุม  การรายงานเม่ือมีผูปวย
ไขเลือดออกในชุมชนยังไมรวดเร็วทําใหการควบคุมโรคชา 
        - กิจกรรมปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  เจาของสุนัขและแมวบางรายไมตระหนักถึง
ความสําคัญของการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ในชวงออกรณรงคฯ สุนัข-แมว บางตัวอายยุยังไมถึงเกณฑฉีด
วัคซีน  และการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนที่ใกลเคยีงแลวเคลื่อนตัวเขามาในเขตเทศบาลฯ 
        - กิจกรรมการฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เครื่องมือ/เครื่องใช
บางอยางชํารุดจากการใชงานมานาน/เสื่อมสภาพบางครั้งใชงานไมได  ,  ระบบบําบัดน้ําเสียงมีเครื่องมือ/
เครื่องจักรชํารุดเสียหายบอยทําใหผลการตรวจคุณภาพน้ําเสียไมผานเกณฑมาตรฐาน  และมีผูรับบริการบางราย
ตองการใหมีการฆาและชําแหละสัตวในชวงใกลรุง ทําใหเปนปญหาในกระบวนการฆาชําแหละ 
        - กิจกรรมการใหบริการทันตกรรม  ขาดบุคลากรทางดานทันตสาธารณสุข 
     - กิจกรรมการรักษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะและเก็บขนก่ิงไม  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ  สภาพรถเก็บขนขยะ/กิ่งไมบางคนัมีอายุการใชงานมานานตองซอมแซมบอ  

  ๑.๕  สํานักการศึกษา  พบความเสี่ยงท่ีตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  กิจกรรม  
คือ 

     - กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร  การคนหาเอกสารที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใชเวลานาน หรืออาจ
ไมพบ เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารไมเปนระเบียบ 

 
 

/-กิจกรรม........ 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

     - กิจกรรมการปฏิบัติงานดานการเงนิและการพัสดุของสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุขาดทักษะประสบการณเก่ียวกับ
เรื่องการเบิกจายและ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     - กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  บุคลากรขาดความรูความเขาใจทักษะในการปฏิบัติงาน 
     - กิจกรรมการออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  การออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ  ครู
บางรายไมจัดทําแผนการสอนและสอนไมตรงตามหลักสูตรที่ทางสถานศึกษาจัดทําข้ึน 

     - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  บุคลากรบางรายยังไมใหความรวมมือใน
การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเทาที่ควร 

     - กิจกรรมการปฏิบัติงานประเพณี  โครงการงานประเพณีที่ไมมีในแผนการดําเนินงานอาจทําให
การเตรียมความพรอมในการจัดงานประเพณีที่ไดรับมอบหมายไมตรงตามวัตถุประสงคเทาที่ควร 

  ๑.๖  โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  พบความเสีย่งท่ีตองกําหนดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน  ๖  กิจกรรม  คือ 

 - กิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนการสอน  นักเรียนประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลสอบ O-NET ได
คะแนนไมถึงเกณฑตามที่โรงเรียนกําหนด  และนักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะหสังเคราะหและการใฝ
เรียนรู 

 - กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจในการบันทึก
ขอมูลในระบบ e-GP 

 - กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียนอาจตกเปนเหยื่อจากการลอลวงหรือชักชวน
จากเพ่ือน บุคคลในครอบครัวใหไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด  และนักเรียนใชสื่อโซเชยีลที่ไมเหมาะสม 

 - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคัดกรองปสสาวะยังไม
แนนอน  

- กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  ครูสอนภาษาอังกฤษมีไมเพียงพอ 
- กิจกรรมการสํารวจดูแลอาคารสถานท่ี  ฤดูฝนอาคารดาวเรืองมีน้ําไหลลงมาขางกําแพงทําใหมี

น้ําขังเฉอะแฉะในหองเรียน  หองดนตรี  และหองศนูยภาษาอังกฤษ  ,  อาคารอเนกประสงคมีนกมาอาศัยอยูเปน
จํานวนมากทําใหมีความสกปรกจากมูลนกสงกลิ่นเหม็น มีฝุนละอองจากปกนก  ,  สีภายในและภายนอกอาคาร
เรียนอาคารเฟองฟาและพุทธรักษามีสีหลุดลอกสกปรก มีคราบเชื้อรา อาจทําใหนักเรียนติดเชื้อโรคได 

 
 
 
 
 

/-๑.๗ โรงเรียน........ 
 
 
 
 
 



-๖- 

  ๑.๗  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา  พบความเสี่ยงที่ตองกําหนดปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  ๗  กิจกรรม  คือ 

  - กิจกรรมสงเสริมการทําวิจัย การผลิตสื่อการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การอบรมเทคนิค
การสอนกระบวนการคิดการเรียนการสอน  นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 

  - กิจกรรมการรณรงคปองกันยาเสพติด  นักเรียนอาจถูกักชวนใหลองเสพสารเสพติดจากเพ่ือน
ไดงาย 

  - กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานดานพัสดุตามระเบียบที่เก่ียวของ  เจาหนาที่พัสดุขาดความ
เขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - กิจกรรมการจัดหาบุคลากรในรายวิชาที่ขาดแคลน  ขาดบุคลากรในรายวิชาสังคมศึกษาและ
วิชาศิลปะ 

  - กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค  การจัดหาที่พักนักกีฬายังไมเปน
สัดสวนและการสํารวจดูอาคารสถานที่ยังไมครอบคลุม 

  - กิจกรรมการสรางความเขาใจกับผูปกครอง  ผูปกครอง/ชุมชนไมตระหนักและไมเล็งเห็น
ความสําคัญในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

  ๑.๘  โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ  พบความเสี่ยงทีต่องกําหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  
กิจกรรม  คือ 

      - กิจกรรมการจัดทําแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม  ครูขาดความรู ความเขาใจในข้ันตอนการสรุป
โครงการ/กิจกรรม 
        - กิจกรรมการเบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง  ครู/บุคลากรขาดความรูความเขาใจการเบิกจาย
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง  ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
        - กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร  ครู/บุคลากร บางคนสอนไมตรงตามเอก
การศกึษาปฐมวัย 
        - กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน  นักเรียนไมมีสถานที่ในการรับประทาน
อาหารที่เปนสัดสวนและถาวร 
        - กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประสบการณการเรียนรูเรื่อง ยาเสพติดใหกับ
นักเรียน  นักเรียนบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจคุณธรรม จริยธรรม ดานระเบียบวินัยและยังไมทราบถึงโทษ
ภัยของยาเสพติดบางชนิด เชน ยาไอซ เปนตน 
     - กิจกรรมการสงเสริมความเขาใจใหกับผูปกครอง  ผูปกครองขาดความรูความเขาใจในการจัด
การศกึษาและการอบรมเลี้ยงดูลูก 
 

 
/-โรงเรียน........ 

 
 
 
 
 



-๗- 

  ๑.๙  โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใตโพธิ์ค้ํา  พบความเสี่ยงท่ีตองกําหนดปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
๖  กิจกรรม  คือ 

            - กิจกรรมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด  และขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

      - กิจกรรมการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินและดานพัสดุ  เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุ
ยังขาดความเขาใจใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

         - กิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาครู/บุคลากรและการคัดกรองหาสารเสพติดในครู/บุคลากร   
คร/ูบุคลากรขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และครู
ขาดความรูเรื่องสารเสพติดใหโทษบางชนิด 

      - กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักเรียนมีปญหาดานการปรับตัวและมี
พฤติกรรมเสี่ยง  ดานหนาโรงเรียนมีการจราจรแออัดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 

      - กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดลอม  อาคารเรียนมีจํานวน
หองปฏิบัติการไมเพียงพอ  และพ้ืนอาคารอเนกประสงคชํารุด 

      - กิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ  สถานศึกษายังขาดการ
ยอมรับจากผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน                                             

   ๑.๑๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑  พบความเสีย่งท่ีตองกําหนดการปรบัปรุงระบบ
ควบคุมภายใน  ๗  กิจกรรม  คือ 
      - กิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  หลักสูตรที่จัดทําข้ึนยังไมครอบคลุมใน เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงเทาที่ควร , การพัฒนาการศึกษายังไมเพียงพอ และการจัดการเรียนการสอนยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์
เทาที่ควร 
       - กิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเรื่องการเงินการบัญชี  ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ โดยตรงและบุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก 
       - กิจกรรมการจัดหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน  ขาดแคลนครูผูดูแลเด็กตามจํานวนเด็กเล็ก
ที่เพ่ิมข้ึน 
       - กิจกรรมการจัดอาคารสถานที่  ไมมีหลังคาคลุมทางเดินและหลังคาเชื่อมตออาคารเรียน  
และเครื่องเลนเด็กเล็กชํารุด 
       - กิจกรรมการสรางระเบียบวินัยใหกับเด็กเล็ก  เด็กนักเรียนขาดระเบียบวินัย  และผูปกครอง
ยังไมใหความรวมมือในบางกิจกรรม  
       - กิจกรรมสรางสัมพันธผูปกครองและเด็กเล็ก  ชุมชน  และผูปกครองยังใหความรวมมือไม
มากเทาที่ควร 
    - กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเสพติด  ผลการตรวจปสสาวะไมแนนอน 

/- ๑.๑........ 
 
 
 
 
 



-๘- 

  ๑.๑๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๒  พบความเสีย่งท่ีตองกําหนดการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน  ๑๒  กิจกรรม  คือ 

  - กิจกรรมการเผยแพรขาวสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประชาชนยังไมทราบขอมูลขาวสารใน
การจัดการศึกษาของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
    - กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศกึษา  ผูชวยธุรการขาดทักษะและประสบการณ 
ความรูความเขาใจการปฏิบัติงานธุรการ การเงนิและพัสดุ 
       - กิจกรรมการปองกันยาเสพติด  บุคลากรบางรายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดสารเสพติด 
    - กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  ขาดแคลนครูรักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๒ 
    - กิจกรรมการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนและความปลอดภัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ไมมี
มุงลวดและเหล็กดัด 
    - กิจกรรมสถานที่รับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ขาดโตะ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะและโตะเดิมที่ใชอยูเริ่มชํารุดตามอายุการใชงาน 
     - กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและสถานที่ทํากิจกรรม  ยังขาดรมเงา/สถานที่ทํา
กิจกรรมและขาดพื้นที่ทํากิจกรรมที่เอ้ือตอการฝกทักษะของเด็ก 
    - กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศกึษา  บุคลากรผูปฏิบัติหนาที่มีการเปลี่ยนแปลง
บอยครั้งทําใหการปฏิบัติงานไมตอเนื่อง 
    - กิจกรรมอบรมใหความรูกับผูปกครอง  ผูปกครองบางรายขาดความเอาใจใสดูแลเด็กเล็ก  
       - กิจกรรมโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
กรรมการบริหารศนูยพัฒนาเด็กเล็กบางรายยังไมเขาใจหลักการบริหารจัดการ การมีสวนรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
    - กิจกรรมการจัดประชุมผูปกครอง  ผูปกครองบางรายยังมีทัศนคติในทางลบกับการจัดการ
เรียนการสอน 
    - กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เครือขายศนูยพัฒนาเด็ก
เล็กอําเภอเมืองกาฬสินธุมีการจัดกิจกรรมรวมกันนอย 

  ๑.๑๒ กองวิชาการและแผนงาน  พบความเสี่ยงที่ตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ๖  
กิจกรรม  คือ 
         - กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในบุคลากร  ผลการตรวจคัดกรองปสสาวะยังไม
แนนอน , บุคลากรบางฝายไมใหความรวมมือ  และผูเสพไมมีความเขาใจวาตนเปนผูปวยตองเขารับการรักษาและ
ฟนฟู 
      - กิจกรรมการประชาคมปญหาความตองการของประชาชน  ผูแทนของชุมชนที่เสนอปญหาอา
จะยังไมตรงกับสภาพปญหาที่แทจริง 

/- กิจกรรม........ 
 
 
 
 
 



-๙- 

    - กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  แผนงาน/โครงการบางโครงการยังไมมีความชัดเจน
และครอบคลุม  และการเก็บรวบรวมขอมูลจากแผนชุมชนยังไมครอบคลุมเนื่องจากประชาชนยังขาดความรูความ
เขาใจบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนชุมชน 
    - กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  ผูนําชุมชนท่ีเปนผูให
ขอมูลกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนไมแทจริง 
    - กิจกรรมการสํารวจและตรวจสอบการวางระบบเชื่อมตออินเตอรเน็ตทุกสํานัก/กอง/ฝาย  
ระบบของอินเตอรเน็ตสัญญาณการรับสงขอมูลยังลาชาและไมเสถียรเทาที่ควร 
     - กิจกรรมการใชดุลพินิจในการวิเคราะหปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายไมตรงกัน  ขาดการ
ประสานงานกันระหวางสวนราชการที่เก่ียวของและการศึกษากฎหมายไมมีความละเอียดรอบครอบ   

 ๑.๑๓ กองสวัสดิการสังคม  พบความเสี่ยงที่ตองกําหนดการปรับปรุงระบบควบคมุภายใน  ๗  
กิจกรรม  คือ 

   - กิจกรรมการควบคุมในเรื่องบทบาทของทองถิ่น ในภารกิจการถายโอนอํานาจ ซึ่งมีการเบิก 
จายเงินอุดหนุน/เงนิสงเคราะหโครงการตางๆ  บุคลากรยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของทองถิ่นที่ไดรับการถาย
โอนภารกิจในการจายเงินอุดหนุนตามโครงการตางๆ  
          - กิจกรรมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  ประชาชนในชุมขนบางราย
ไมใหความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  และชุมชนไมกลาแจงเบาะแสสําหรับผูคา ผู
เสพ เพราะเกรงผูมีอิทธิพล  ชุมชนขาดความสามัคคี 
          - กิจกรรมโครงการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด  ชุมชนใหความรวมมือรวมใจเอาใจใสชุมชน
ตนเองนอย , ชุมชนขาดความรูความเขาใจในพิษภัยผลรายที่จะเกิดขึ้น , ชุมชนขาดความสามัคคีกันในชุมชน  และ
ชุมชนขาดความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน 
          - กิจกรรมการตรวจสอบสารเสพติดในสํานักงาน  ผลการตรวจปสสาวะยังไมแนนอน และ
บุคลากรบางคนทราบลวงหนาวาจะมีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 
          - กิจกรรมถายโอนภารกิจหอพัก  เนื่องจากมีการถายโอนภารกิจใหกับ อปท. ผูประกอบ
กิจการยังไมเขาใจถึงการบริการและประสานงานของทองถิ่นและผูประกอบกิจการยึดขอกฎหมายเดิม  ทําใหไม
ศึกษากฎระเบียบใหม  และขาดการติดตอประสานงานระหวางผูประกอบกิจการและทองถิ่น 
       - กิจกรรมกองทุกสวัสดิการชุมชน  สมาชิกไมสงเงินตามระยะเวลาที่กําหนด , คณะกรรมการ
ไมเขาใจระบบการทํางาน  ไมไปเก็บเงินทําใหการสงเงินไมเปนไปตามที่กําหนด  และขาดการประชาสัมพันธดาน
ความเขาใจในสิทธิ์ประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ , ตัวแทนหรือเครือขายเก็บเงินสงกองทุนไมตรงกําหนดเวลา 
          - กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุให ผูพิการ ตามโครงการนโยบายเรงดวนของรัฐบาลใน
การจายเบี้ยยังชีพ  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความความรู ความเขาใจในระเบียบการจายเงินเบี้ยยังชีพและการ
ขึ้นทะเบียนและการข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพ  และผูขอรับเบี้ยยงัชีพรายใหม ยังไมไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือให
เทศบาลโอนเงินเขาบัญชี 

/- ๒. การปรับ........ 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

 ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  ๒.๑  สํานักปลัดเทศบาล   
      - มีบทลงโทษสําหรับผูเสพสารเสพติด  และตรวจปสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดกอนเขาเปน
พนักงานเทศบาลและการตอสัญญาจางทุกครั้ง 
      - ซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
      - ซอมแซมบานพักเทศบาลและแฟลตเทศบาล ใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 
      - ดูแลและรักษารถยนตสวนกลางทุกคันใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ 
      - ผูบริหารมีการเรียกประชุมทุกครั้งที่จะมีการกําหนดตําแหนงใหมเพ่ือกลั่นกรองการกําหนด
ตําแหนงตางๆ วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องของคาใชจายจะตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของเงิน
งบประมาณ 
      - นําสงเงนิตอเจาหนาที่การเงินใหสํานักการคลังเก็บรักษาในตูนิรภัยเพ่ือนําฝากธนาคารในวัน
ถัดไปในและบันทึกลงระบบบันทึกบัญชี  e-LAAS 
      - หัวหนาฝายทะเบียนฯ ทําการเรียกประชุมชี้แจงสายงานและทําความเขาใจการเรียกเก็บเงิน
ตางๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
      - หัวหนาฝายรักษาความสงบมีการชี้แจงการปฏิบัติงาน/มอบหมายงานหนาแถว เชา-บาย ทุก
วันในเวลาราชการและประชุมสรุปปญหาหนาที่เพื่อกําหนดแนวทางแกไขเดือนละ ๒ ครั้ง 
      - ตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการซอมแซมระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
      - ปรับปรุงตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปละ ๑ ครั้ง , ประเมินจากสถิติการเกิด
เหตุสาธารณภัยเทียบกับปที่ผานมา , ทดสอบความรูความสามารถของเจาหนาที่ปองกันฯ ทุก ๓ เดือน และจัด
ฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยใหแกประชาชนท้ัง ๓๖ ชุมชน 

  ๒.๒  สํานักการคลัง   
      - จัดใหมีกิจกรรมรวมกันทุกสัปดาหเพ่ือใหเขาใจในผลรายที่จะเกิดข้ึนจากยาเสพติด 
      - สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมและศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชงานดาน
พัสดุและฝกปฏิบัติการบันทึกขอมูลในระบบ e-GP อยางสม่ําเสมอ 
      - กํากับใหผูทรงเช็คมารับเช็คแลวนําไปขึ้นเงินโดยเร็วกอนที่เช็คจะหมดอายุ 
      - ทําหนังสือแจงและทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนตอผูมีหนาที่เสียภาษี  และออกบริการเชิง
รุกจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธใหประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีมาชําระภาษีภายในกําหนด 
      - ทําความเขาใจกับผูมาทําสัญญากับเทศบาล , แจงเตอืนใหมาชําระคาเชาภายในกําหนดและ
ออกบริการเชิงรุกรับชําระรับคาํรองตอสัญญาและทําสัญญาเสร็จ 

 
/- กําหนด........ 

 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
      - กําหนดใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกรอบเวลาของโครงการในแตละ
กิจกรรม , สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดหารายได       

  ๒.๓  สํานักการชาง   
      - จัดใหมีกิจกรรมรวมกันทุกสัปดาหเพ่ือใหเขาใจในผลรายที่จะเกิดข้ึนจากยาเสพติด 
      - ประชุม/ใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูท่ีขาดประสบการณในการแกไขปญหาและเพ่ิมเติม
ความรู โดยการสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม  และขออัตรากําลังบุคลากรมาเพิ่ม 
      - ขออัตรากําลังบุคลากรมาเพ่ิม  และสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม เรื่อง วิธีการประมาณ
ราคาเพ่ือใหไดความรูนํามาปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
      - จัดสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเปนระบบมาก
ยิ่งข้ึน และสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมดานระบบไฟฟา 
      - สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน 
      - ขออัตรากําลังบุคลากรมาเพ่ิม  และเพิ่มงบประมาณใหเพียงพอกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
        - ตรวจสอบสภาพรถทุก ๑ เดือน , อบรม/ชี้แจงผูปฏิบัติงาน เรื่อง การใชวัสดุ-อุปกรณ 
รถยนต/เครื่องจักรกล  ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคบับัญชาทราบเปนประจําทุกสัปดาห 

  ๒.๔  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
      - ใหคําแนะนํารายบุคคลและสังเกตพฤติกรรมเปนพิเศษในคนท่ีผานคายบําบัดและใหความรู
กับเจาหนาที่ทุกคนใหเขาใจโทษภัยยาเสพติด  มอบหมายงานใหปฏิบัติโดยมีเพ่ือนรวมทํางานไมปลอยใหทํางานคน
เดียว  หากพบพฤติกรรมผิดปกติรายงานผูบังคบับัญชาพิจารณาโทษและประสานกับเจาหนาที่ตํารวจในการ
ตรวจสอบ 
      - รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชนใหดําเนินการอยางสม่ําเสมอและครอบคลุมทุก
ชุมชม  ปรับปรุงระบบการรายงานใหรวดเร็วขึ้นเมื่อมีผูปวยในชุมชนและออกควบคุมโรคอยางรวดเร็วเม่ือไดรับ
รายงาน 
      - มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงอันตรายของพิษสุนัขบา  สงตัวแทนชุมชนเขารับ
การอบรมเปนอาสาสมัครปศุสัตว  ประสานงาน/ประสานแผนกับหนวยงานที่เก่ียวของ/อปท.ใกลเคียง 
      - ติดตอบริษัทเพ่ือทําการซอมเครื่องจักรท่ีชํารุดใหพรอมในการใชงานอยูเสมอ  มีการ
ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับผูรับบริการทุกราย  จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณที่ชํารุดใหเพียงพอตอการใชงาน 
      - สรรหาบุคลากรตําแหนงทันตสาธารณสุขมาดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลกําหนดไว 
      - จัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพ่ิมเติม  และจัดหารถเก็บขนขยะ/กิ่งไมทดแทนคันที่มีอายุการใช
งานมานาน 

/- ๒.๕ สํานัก........ 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

  ๒.๕  สํานักการศึกษา   
      - จัดหาตูเก็บเอกสารหรือกลองพลาสติกขนาดใหญ  และสถานที่เก็บจัดใหเปนระเบียบสะดวก
ในการคนหา  ,  สงบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการของแตละฝาย/งาน เขาอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  และกําชับ 
ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมูงายตอการคนหา  
      - สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ไดเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ  ,  ออกตรวจติดตามและใหคําแนะนํา
มากกวาปละ ๒ ครั้ง  และผูบังคับบัญชาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 
      - หัวหนาฝาย/งาน ติดตาม กําชับ ดูแลอยางตอเนื่อง  และสงเสริมบุคลากรเขารับการอบรม 
      - มีคําสั่งแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมออกนิเทศ ติดตามการสอนการจัดการเรียนการสอน
ของครูพรอมกับหนวยศึกษานิเทศก  และกํากับครูผูสอนใหจัดทําแผนการสอน และสอนใหตรงตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทําข้ึน 
      - สุมตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเปนประจําทุกๆ ๒ เดือน  มีบทลงโทษสําหรับผูเสพสารเสพ
ติด  และจัดอบรมใหความรูเรื่องสารเสพติด 
      - ศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมและสอบถามปราชญชาวบานที่มีประสบการณ  และเตรียมขอมูลเพ่ือ
รองรับโครงการเรงดวน 

  ๒.๖  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 
      - สงเสริมใหครูทุกกลุมสาระเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและนําความรูมาปรับใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายอยางสม่ําเสมอ  และจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมี
ทักษะการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห สังเคราะห คุณลักษณะอันพึงประสงคอยางตอเนื่อง  มีการนิเทศภายใน
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
      - สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุเขารับการฝกอบรมการบันทึกขอมูลตามระบบ 
e-GP 
      - จัดกิจกรรมการอบรมเปนประจําทุกระดับชั้น  ครูประจําชั้นหรือพอครูแมครูติดตอสอบถาม
พฤติกรรมและการเลนโซเชียลของนักเรียนจากผูปกครองอยางสม่ําเสมอ  และใหความรวมมือในกิจกรรมทําบุญใน
งานประเพณีทองถิ่นที่วัดตางๆ 
      - ประชุมแกไขปญหายาเสพติด  จัดอบรมใหความรูเรื่องสารเสพติด และมีบทลงโทษผูเสพสาร
เสพติด 
      - ขออัตรากําลังครูสาขาวิชาเอกท่ีไมเพียงพอตอตนสังกัด 
         - รายงานสภาพอาคารเรียนตอสํานักการศึกษาเพ่ือดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารตางๆ 
 
 

 
/- ๒.๗ โรงเรียน........ 

 
 
 
 
 



-๑๓- 

  ๒.๗  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา 
      - สงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมเทคนิคการสอนกระบวนการคดิ การทําวิจัยในชั้นเรียนและ
การใชสื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
      - จัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดใหบอยขึ้น  และควรใหคําปรึกษานักเรียนกลุมเสี่ยงเปน
อันดับแรก 
      - จัดทําระบบงานพัสดุใหเปนปจจุบันสามารถตรวจสอบได  และสงบุคลากรเขารวมอบรมเรื่อง
เก่ียวกับการพัสดุตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      - ขออัตรากําลังเพ่ิมเติมในสาขาวิชาสังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
         - จัดหาวัสดุ อุปกรณ ในการปรับปรุงที่พักนักกีฬาใหเหมาะสมและปลอดภัย  และจัดทํา
แผนการบริหารอาคารสถานที่เพ่ือใหเพียงพอตอการใชงานและเอ้ือตอการเรียนรู 
      - เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธและประสานงานกับผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 

  ๒.๘  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 
      - ฝายวิชาการโรงเรียนใหคําแนะนํา ติดตามการสรุปโครงการ/กิจกรรม 
      - สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  เรื่อง  การเบิกจายและการจัดซื้อจัดจาง  งบประมาณตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง แกครู บุคลการ โรงเรียน 
      - จัดทําระบบงานพัสดุใหเปนปจจุบันสามารถตรวจสอบได  และสงบุคลากรเขารวมอบรม 
เรื่องเก่ียวกับการพัสดุตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
      - สงครู/บุคลากร เขารับการอบรม พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนหรือศึกษาตอและ
ครูศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
         - นําเสนอโครงการของบประมาณในการกอสรางโรงอาหารจากหนวยงานตนสังกัด 
      - นิเทศ/ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการออกเยี่ยมบานนักเรียน  และจัดโครงการ
ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับโทษรายจากยาเสพติด 
     - จัดโครงการประชุมผูปกครอง และจัดทําสารสัมพันธเพ่ือรายงานขาวแกผูปกครองและออก
เยี่ยมบานนักเรียน 

  ๒.๙  โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรต ิ
      - จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
      - สงเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่พัสดุเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

/- จัดฝก........ 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

      - จัดฝกอบรมศึกษาดูงานดานการจัดกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ฝกอบรม
ใหความรู เรื่อง สารเสพติดใหโทษ  และตรวจคัดกรองปสสาวะใหกับครูและบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
      - ฝกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา การสอนตาม
โครงการครู DARE และบริการใหคําปรึกษากับนักเรียน 
         - จัดหองปฏิบัติการและสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
      - แจงหนวยงานตนสังกัดใหดําเนินการซอมแซมพ้ืนอาคารอเนกประสงค 
      - สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๒.๑๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑ 
      - กํากับติดตามดําเนินการหลักสูตรอยางตอเนื่องและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ  ,  
มีการนิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อการสอนใหมากขึ้น , รวบรวมกฎหมายภายนอก ระเบียบ 
กฎและการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับงานวชิาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , นําองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเขา
ในหลักสูตร  และจัดกิจกรรมเพ่ือนําองคความรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเขาในกิจกรรมใหเด็กเล็กไดเรียนรู 
      - ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่การคลังและเจาหนาที่สํานักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เขามามีสวนดูแลงานการเงินและพัสดุ  แตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลงานพัสดุ  และใหบุคลากรรวมอบรมในโครงการ
ตางๆ ที่เก่ียวกับเรื่อง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
         - นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน , ขออัตรากําลังครูผูดูแลเด็กใหไดมาตรฐานกับจํานวนเด็กเล็ก
ที่เพ่ิมมากขึ้น , ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานใหกับผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับงานนั้นๆ ไดรับทราบและถือปฏิบัติ 
      - ซอมแซมเครื่องเลนที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี , ทําหลังคาคลุมทางเดินและหลังคา
เชื่อมตออาคารใหครอบคลุม  และเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
      - จัดทําสานสัมพันธถึงผูปกครองและออกเยี่ยมบานตามโครงการพอแมที่สอง  และมีการ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมลวงหนา 
      - จัดอบรม เรื่อง การอบรมเลี้ยงดเูดก็ , มีการประชาสมัพันธการจัดกิจกรรมลวงหนา ,ขอความ
รวมมือกับผูปกครองในการรวมกันพัฒนาศนูยเด็กเล็ก เพ่ือใหเกิดความรักและความผูกพันรวมกัน  และให
ผูปกครองเขารวมโครงการประชุมผูปกครอง 
      - จัดอบรมใหความรูของสารเสพติด , มีบทลงโทษสําหรับผูเสพสารเสพติดและตรวจปสสาวะ
คัดกรองหาสารเสพติดอยูสม่ําเสมออยางเขมงวดทุก ๓ เดือน 

  ๒.๑๑  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ 
      - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ใหกับประชาชน 
      - สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง 
         - จัดอบรมใหความรูเรื่อง โทษของยาเสพติด  และมีบทลงโทษสําหรับผูที่ยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
 
 

/-สรรหา........ 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

      - สรรหาหัวหนาศูนยพัฒนาเดก็เล็กและเจาหนาที่การเงินและบัญชี เพ่ือปฏิบัติหนาที่โดยตรง 
      - รายงานหนวยงานตนสังกัดเพ่ือดําเนินการ 
      - แจงหนวยงานตนสังกัดเพื่อดําเนินการจัดซื้อโตะอาหารใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ๒ 
      - รายงานหนวยงานตนสังกัดเพ่ือดําเนินการของบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง 
พ้ืนที่ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ 
      - จัดอบรมใหความรูและสงบุคลากรเขารับการฝกอบอยางตอเนื่อง 
      - จัดกิจกรรมใหความรูกับผูปกครองในการดูแลเด็กเล็ก 
      - จัดอบรมอยางตอเนื่อง 
      - จัดประชุมผูปกครองทําความเขาใจอยางตอเนื่อง 
      - สงเสริม สนับสนุน และเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  ๒.๑๒  กองวิชาการและแผนงาน 
      - จัดอบรมใหความรูของสารเสพติด , มีบทลงโทษสําหรับผูเสพสารเสพติด  และตรวจปสสาวะ
คัดกรองหาสารเสพติดอยูสม่ําเสมอ 
      - พัฒนาผูนําชุมชนใหมีความเขมแข็งที่พ่ึงตนเองได  สรางแรงจูงใจในการเขารวมประชาคม
และใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
         - สนับสนุนใหพนักงานรวมอบรม ใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชน  
      - ใหชุมชนรูถึงปญหาในชุมชนอยางแทจริงเพ่ือใหการประเมินเปนไปตามความจริง  เทศบาลก็
จะสามารถแกไขปญหาในแตละชุมชนไดอยางตรงจุด 
      - นําปญหาที่เกิดข้ึนเสนอตอผูบริหารเพื่อเพ่ิมสัญญาณการรับสงขอมูลใหเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม 
      - จัดสงบุคลากรแตละสวนการงาน เขารับการฝกอบรมเก่ียวกับการใชกฎหมายในการปฏิบัติ
หนาที่อยางสม่ําเสมอ      

  ๒.๑๓  กองสวัสดิการสังคม 
      - สงเจาหนาที่/บุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูในระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวของ
ในการปฏิบัติงาน  และจัดใหมีการประชุมชี้แนะแนวทางใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมเขาใจใน
เนื้อหาของงานที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแมนยําและรวดเร็ว 
      - จัดกิจกรรมอบรมใหความรูความเขาใจในการแกปญหาและพิษภัยจากยาเสพติด , จัด
กิจกรรมใหชุมชนมีสวนรวมและเขามามีบทบาทในโครงการตางๆ  และมีการสรางเครือขายกันในชุมชนสรางความ
รักความสามัคคใีหเกิดขึ้นในชุมชน 

/-จัดอบรม........ 
 
 
 
 
 



-๑๖- 

         - จัดอบรมใหความรูความเขาใจในพิษภัยผลรายที่เกิดจากยาเสพติด  และจัดสรางความเขาใจ
ในชุมชนใหเกิดความรักชุมชน หวงใยกันในชุมชนเขารวมกิจกรรมดวยกันเพื่อเพิ่มความรักความสามัคคีในชุมชน 
      - จัดอบรมใหความรูความเขาใจในพิษภัยผลรายที่เกิดจากยาเสพติด , ตรวจปสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยูสม่ําเสมออยางเขมงวด  และมีบทลงโทษสําหรับผูเสพสารเสพติด 
      - เพ่ิมการประชาสัมพันธใหความรูแกผูประกอบกิจการหอพักใหมากขึ้น 
      - จัดกิจกรรมอบรมใหความรู สิทธิประโยชนที่ไดรับใหกับสมาชิกไดรับทราบรายละเอียดของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน , เพ่ิมการประชาสัมพันธทุกทาง ทุกรูปแบบ ทั้งกระจายชุมชน หนังสือ แผนพับ ขาย
เคเบิ้ลทีวี  และจัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับตัวแทนเครือขายเปนประจําเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 
        - สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ  เขารับการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในระเบียบไดอยางถูกตอง แมนยํา และสามารถตรวจสอบขอมูลการรับเบ้ียยังชีพไดอยางถูกตองเปนปจจุบัน  
และแจงใหผูรับเบี้ยยังชีพเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใหเทศบาลโอนเงินเขาบัญชีใหเกิดความสะดวกรวดเร็วกับ
ผูสูงอายุ 

 
 
  

                          
 
                   



 แบบ ปค.๔ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
สํานักปลัดเทศบาล 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

 
 
 
- งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบ 
- มีการออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให
บุคลากรทุกคนตามอํานาจหนาที่ เพ่ือแบงแยกอํานาจ 

หนาที่ใหชัดเจนสามารถตรวจสอบและควบคุมบัญชาสั่ง
การไดโดยสะดวก 

- ตรวจปสสาวะคัดกรองสารเสพติดกอนเขาเปนพนักงาน
เทศบาลและการตอสัญญาจางทุกครั้งจะมีการตรวจสาร
เสพติด 
 
 
 
- เมื่อ สปสช.แจงโอนเงนิคาบริการทางการแพทย ผาน
ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget) เจาหนาที่
จะออกใบเสร็จรับเงินใหกับ สปสช. และบันทึกขอมูล
รายงานการนําสงเงนิเขาระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให
ถูกตองครบถวนทุกครั้ง 
- การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการเก็บคาหอประชุมที่
กําหนดไว เพ่ือความถูกตองตรงกัน เจาหนาที่จะออก
ใบเสร็จรับเงินใหกับผูขอใชหอประชุมฯ และบันทึกขอมูล
รายงานการนําสงเงนิเขาระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ให
ถูกตองครบถวนทุกครั้ง 
- การเรียกเก็บคาธรรมเนียมสมัครสอบตามประกาศ
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคล เจาหนาที่จะออก
ใบเสร็จรับเงินใหกับผูสมัครสอบและบันทึกขอมูล
รายงานการนําสงเงนิเขาระบบบันทึกบัญชี e-LAAS  
ใหถูกตองครบถวนทุกครั้ง 

    ๑.๑ การตรวจหาสารเสพติดของบุคลากร 
    ๑.๒ การดูแลอาคารสํานักงานใหมีความคงทนถาวร 
    ๑.๓ การดูแลบานพักเทศบาล และแฟลตเทศบาล 
    ๑.๔ การควบคุมการใชรถยนตสวนกลาง และ
รถยนตสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
ฝายอํานวยการ 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ การออกใบเสร็จคาบริการทางการแพทย
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.  
     
 
 
    ๑.๒ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนใน
การขอใชหอประชุมธรรมมาภิบาลและหองประชุมพวง
พะยอม 
 
 
    ๑.๓ การเก็บคาธรรมเนียมสมัครสอบ 
 
     

 
 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๑.๔ กําหนดใหมีการควบคุมคาใชจายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล ประเภทเงินเดือน คาจาง และ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน โดยการควบคุมซึ่งกําหนดไวใน
ครอบแผนอัตรากําลัง ๓ ป ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกําหนดไว 
 
 
 
 
 
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ การออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม คาปรับ 
และคารับรองเอกสารทะเบียนราษฎร และ พ.ร.บ.บัตร
ประจําตัวประชาชนตองมีความถูกตองโปรงใส สุจริต 
    ๑.๒ การเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาปรับ และคา
รับรองเอกสารทะเบียนและบัตรฯ จะตองเก็บและนํา 
สงเงนิสํานักการคลังทุกวัน ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๑.๓ การสงขอมูล e-LAAS ขอมูลการออกใบเสร็จ
และการรับสงเงินประจําวันผานระบบอินเตอรเน็ต 
เปนไปโดยถูกตองครบถวนสมบูรณ 
   ๑.๔ จัดทําคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
 
 
 
 

- มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพ่ือเปนการกําหนด
กรอบอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
สําหรับการควบคุมคาใชจายเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ประเภทเงินเดือน คาจางและ
ประโยชนตอบแทนอ่ืน ใหเปนไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๓๕ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแต
ละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละ ๔๐ ของเงนิงบประมาณ
รายจายประจําปไมได 
 
 
 
- การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม คาปรับ คารับรอง
เอกสารตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
และ พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ มี
กําหนดไวหลายประเภทที่ประชาชนผูรับบริการตอง
ชําระซึ่งจําเปนตองใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
ระหวางประชาชนและพนักงานผูเรียกเก็บเงินเพ่ือความ
ถูกตองโปรงใสสุจริตจึงมีการปดประกาศอัตรา
คาธรรมเนยีม คาปรับและคารับรองเอกสาร 
- เมื่อมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงนิในแตละวันจะ
มอบใหพนักงานเจาหนาที่นําสงเงินสํานักการคลังทุกวนั
และบันทึกขอมูลการนําสงเงินเขาสู e –LAAS ผานระบบ
อินเตอรเน็ตทุกครั้งใหถูกตองครบถวนโดยพนักงาน
ผูรับผิดชอบ 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

ฝายรักษาความสงบ 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจ เปนการ
ทํางานที่ตองควบคุมและจัดระเบียบตลาด หาบเร แผง
ลอย ดูแลรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
    ๑.๒ มีคําสั่งมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในหนวยงาน 
    ๑.๓ นําระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV มาใช
งานเพ่ือเฝาระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
    ๑.๔ การใชรถยนตตรวจการณเทศกิจออกตรวจตรา
ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ เจาหนาที่ออกสํารวจพ้ืนท่ีที่อาจเปนจุดเสี่ยงจะ
เกิดภัยและพ้ืนท่ีที่เกิดภัยอยูบอยครั้งเพ่ือเตรียมความ
พรอมหาแนวทางในการปองกันและลดความรุนแรงของ
ภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
    ๑.๒ ฝกอบรมใหความรูในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนใหกับอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปภร.) และประชาชนในชุมชน ทั้ง ๓๖ 
ชุมชน เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่ของรัฐ 
    ๑.๓ รถยนตดับเพลิง อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.๔ มีคําสั่งมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ในหนวยงาน 
 

 
 
- การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจตองไดรับการ
ฝกอบรมดานกฎหมายเบื้องตน เชน พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัด
ระเบียบทางเทา ฯลฯ 
- จัดทําประกาศประชาสัมพันธขอความรวมมือในการจัด
ระเบียบการตั้งวางสิ่งของหรือสินคาบนทางเทาและผิว
จราจรบริเวณหนาบานหรืออาคาร รานคาของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจัดชุดเจาหนาที่ออกสํารวจพ้ืนท่ีที่อาจเปนจุด
เสี่ยงภัย เชน การออกสํารวจชุมชนที่มีบานเรือนของ
ประชาชนอยูในพื้นที่ราบลุมเสี่ยงตอการเกิดน้ําทวมเปน
ประจําทุกปในฤดูฝน เพ่ือหาแนวทางการปองกันปญหา
น้ําทวมซ้ําซาก หรือสํารวจพ้ืนที่ของออกสํารวจชุมชนที่มี
บานเรือนของประชาชนอยูอยาชุมชนที่มีการปลูกสราง
บานพักอาศัยของประชาชนที่หนาแนนซึ่งเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคภีัย 
 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ การตรวจคัดกรองสารเสพติดยังไมแนนอนและ
บุคลากรไมใหความรวมมือเทาที่ควร  
    ๒.๒ บานพักเทศบาลและแฟลตเทศบาลมีสภาพเกา
และชํารุดเนื่องจากกอสรางมานาน 
    ๒.๓ รถยนตสวนกลางของสํานักปลัดเทศบาลมีการ
ใชงานอยูเปนประจําทําใหรถยนตบางสวนมีสภาพชํารุด 
 
ฝายอํานวยการ 
๒. การประเมินความเสี่ยง    
    ๒.๑ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาบริการอื่นๆ 
ตามระเบียบการขอใชหอประชุม ซึ่งผูขอใชหอประชุมฯ
มักจะขอลดคาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืน ทําใหการ
เรียกเก็บเงินไมถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว 
    ๒.๒ ผูขอใชหอประชุมมาชําระคาธรรมเนยีมและ
คาบริการอื่น หลังเวลาที่สํานักการคลังกําหนดรับเงิน
แลว 
    ๒.๓ ผูสมัครสอบชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
หลังเวลาที่สํานักการคลังกําหนดรับเงิน 
    ๒.๔ สํานัก/กอง ตางๆ มีความตองการที่จะกําหนด
ตําแหนงใหมข้ึนมาใหมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงปริมาณ
งาน คือมีการกําหนดตําแหนงคนลนงานโดยขาดหลัก 
การจัดคนใหเหมาะสมกับงาน 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีปายประกาศชี้แจงรายละเอียด อัตราคาธรรมเนียม
การใชหอประชุม และคาบริการอ่ืนๆ ไวใหผูมาขอใชได
เห็นชัดเจนเพ่ือความเขาใจถูกตองตรงกัน 
 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมประเภทตางๆ 
ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร มีหลากหลายและ
แตกตาง อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการเรียกเก็บ
เงินไมถูกตองตามจํานวนเงินแตละประเภทตามที่
กฎหมายกําหนดไว     
    ๒.๒ การรับเงินคาธรรมเนียม คาปรับ และคารับรอง
เอกสารทะเบียนและบัตรฯ มีหลากหลายประเภทอาจมี
การผิดพลาดกานการเรียกเก็บเงินไมถูกประเภทและ
อัตราตามที่กฎหมายกําหนดไว 
 
 
ฝายรักษาความสงบ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจใน
ควบคุมและจัดระเบียบตลาด หาบเร แผงลอย ดูแล
รักษาความเปนระเบียบอาจไมครอบคลุมพ้ืนที่
รับผิดชอบหรือมีผูฝาฝน ตั้งวางหาบเร แผงลอยบนทาง
เทาหรือที่สาธารณะ เจาหนาที่เทศกิจเสี่ยงตอความผิด
ฐานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนความเสี่ยงในระดับมากที่สุด 
    ๒.๒ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV ที่ใชงานใน
ปจจุบัน มีการเปดใชงานระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่ง
อาจสงผลใหอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหายได 
 
 
 

 
 
- หัวหนาฝายปกครองพิจารณาจัดทําปายประกาศอัตรา
คาธรรมเนียมและประเภทคาธรรมเนียม คาปรับ ไวให
ประชาชนและพนักงานไดเห็นชัดเจน เพ่ือความเขาใจที่
ถูกตองตรงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ เจาหนาที่ปองกันฯ ไดรับการฝกอบรมความรู 
ทักษะ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของเจาหนาที่ปองกันฯ ใหปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๒ ฝกอบรมทบทวนใหกับอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓ ฝายปองกันฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน เชน ตําแหนง พนักงานขับ
รถยนตดับเพลิง 
    ๒.๔ เจาหนาที่ปองกันฯ เสี่ยงตอการเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติด  
 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดกอนเขา
เปนพนักงานเทศบาล และการตอสัญญาจางทุกครั้งจะมี
การตรวจสารเสพติด 
    ๓.๒ หมั่นตรวจตราดูแลอาคารสํานักงานและ
บานพักพนักงานเปนประจํา 
    ๓.๓ มีสมุดควบคุมการใชรถยนตของพนักงานขับ
รถยนตทุกคนั 
    ๓.๔ มกีารออกคําสั่งสํานักปลัดเทศบาล โดย
มอบหมายงานในหนาที่โดยระบุหนาที่และความ
รับผิดชอบไวเปนลายลักษณอักษร 
 

 
 
- จัดเจาหนาที่ปองกันฯ พรอมอุปกรณและเครื่องมือเขา
รวมฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของ เชน เขารวมฝกซอมแผน
ปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต  ตามที่จังหวัดจัดข้ึนประจําทุกป เขารวม
ฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยบนตึกสูง โดย
รวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ สถานีตํารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ มูลนิธิตางๆ ฯลฯ เขารวมฝกซอมแผน
ปองกันการกอวินาศกรรม โดยมีสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
กาฬสินธุเปนผูดําเนินการซักซอมแผน 
 
 
 
 
 
- จัดใหมีการสุมตรวจปสสาวะของพนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง เพ่ือตรวจหาสารเสพติด 
- ดูแลและบํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพที่ใชการไดดี
อยูเปนประจํา 
- มีสมุดการควบคุมการใชรถยนตของพนักงานขับ
รถยนตทุกคนั 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ฝายอํานวยการ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ หัวหนาฝายอํานวยการ ตรวจใบเสร็จรับเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตองใน
ทุกครั้ง 
    ๓.๒ กําหนดโครงสรางกรอบอัตรากําลังของ
พนักงานและลูกจางสําหรับควบคุมคาใชจายเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
 

ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

    ๓.๑ หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ เรียก
ตรวจใบเสร็จรับเงินบันทึกเปรียบเทียบปรับ และ
เอกสารที่เก่ียวของกับการรับเงินเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตอง 

   ๓.๒ กําหนดหวงเวลาในการทํางานคียขอมูล e-LAAS 
ระหวางเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. กอนนําสงเงินและ
ใบเสร็จใหสํานักการคลังทุกวันทําการ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- ใหเจาหนาที่ผูเก่ียวของลงนามในคํารองการขอใช
หอประชุมใบเสร็จรับเงิน และเก็บหลักฐานใบนําสงเงิน
จากระบบ e-LAAS 

- ตรวจสอบความถูกตองในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

- การนําสงเงินเปนไปดวยความถูกตอง หากมีการมา
ชําระหลังจากที่คลังปดรับเงินไปแลว จะนําสงในวันทํา
การถัดไปโดยเร็ว 
 
 

- ใหพนักงานที่เปนขาราชการทําหนาที่ตรวจสอบและ
เปนผูเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาปรับ และคารับรอง
ตางๆ และลงนามในเอกสารใบเสร็จรับเงินทุกราย 

- ประชุมอบรมพนักงานและติดตามงานดานการเรียก
เก็บคาธรรมเนียมเดือนละ ๒ ครั้ง 
- ตรวจสอบรายการเปรียบเทียบปรับคาธรรมเนียมและ
คารับรองทุกสัปดาห 
- จัดพิมพหลกัฐานใบนําสงเงินโดยระบบ e-LAAS จัดเก็บ
ไวเปนหลักฐานทุกวัน 

- จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
ผูรับบริการเพ่ือรวบรวมรายผูบังคับบัญชาทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

ฝายรักษาความสงบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ จัดอบรมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบฯ 
ขอบังคับที่เก่ียวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
เทศกิจ เชน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดระเบียบทางเทา 
    ๓.๒ จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลระบบและตรวจสอบการ
ทํางานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV เปน
ประจําทุกวัน 

 
 

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ มีการจัดฝกอบรมเพ่ิมเติมความรู ทักษะดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในหนวยงาน 
และจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน
อ่ืนๆ เชน วิทยาลยัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิทยาเขตขอนแกน 
    ๓.๒ มีการควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาโดย
ผูบังคบับัญชาแจงใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานไดดําเนนิการ
ใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคบั โดยเครงครัด 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง 
    ๓.๓ รายงานผลการตรวจคัดกรองปสสาวะยังไม
แนนอน บุคลากรไมใหความรวมมือเทาที่ควร 
   ๓.๔ มีการวางระบบในการปฏิบัติงานและมีการ
ประชุมปรึกษาหารือในการออกปฏิบัติงานทุกครั้ง และ
ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน ตามแผนดําเนิน
วานท่ีกําหนด 

 
 
- จัดชุดเจาหนาที่เทศกิจออกตรวจสอบ/ตรวจตราการตั้ง
วางสิ่งของหรือสินคาบนทางเทาและผิจราจรตามถนน
สายตางๆ พรอมแจงเตือนและขอความรวมมือจาก
ประชาชน เมื่อพบเห็นผูฝาฝน 
- จัดใหมีการสุมตรวจปสสาวะของเจาหนาที่เทศกิจ ๓ 
เดือนตอครั้ง เพ่ือตรวจสารเสพติด 
 - ตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินการซอมแซมระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV เพ่ือใหสามารถใชได
ตามปกติ 
 
 
 

- จัดฝกอบรมทบทวนความรูแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปภร.) ทั้งรุน ๑๑ เปนประจําทุกป ปละ
ไมนอยกวา ๕๐ คน เพ่ือเพ่ิมเติมความรูและทักษะดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปนกําลัง
สนับสนุนเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- จัดเจาหนาที่ปองกันฯ เขารวมฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและระดับเขตปละ ๒ 
ครั้ง  
- จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัย และตรวจสอบ
บํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใชใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ มีการแจงเวียนหนังสือสั่งการและหนังสือตางๆ 
ที่เก่ียวของใหทุกหนวยงานเพ่ือแจงพนักงานและลูกจาง
พนักงานจางในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
    ๔.๒ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางโซเชียล
มีเดียใหประชาชนทราบ 
ฝายอํานวยการ 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ จัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมและ
คาบริการอื่นๆ ปดไวใหประชาชนทราบ และประกาศลง
เว็บไซดเทศบาลหรือในเพจ Facebook เทศบาล 
    ๔.๒ ผูบริหารมีการเรียกประชุมทุกครั้งที่มีการ
กําหนดตําแหนงใหมเพื่อกลั่นกรองการกําหนดตําแหนง
ตางๆ วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดโดยเฉพาะ
เรื่องของคาใชจายจะตองไมเกินรอยละ ๔๐ ของเงนิ
งบประมาณ 
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ จัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียม คาปรับและ
คาบริการตางๆ ปดไวใหประชาชนทราบและจัดทํา
ขอมูลลงเว็บไซดของเทศบาล 
     
ฝายรักษาความสงบ 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ จัดทําประกาศขอความรวมมือในการจัด
ระเบียบการตั้งวางสิ่งของหรือสินคาบนทางเทาและผิว
จราจรบริเวณหนาบานหรืออาคารรานคาของประชาชน 
    ๔.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานใหกับ
เจาหนาที่เทศกิจ ๒ ครั้ง ตอเดือน 

 
 
- มีการสื่อสารเก่ียวกับการมอบหมายอํานาจหนาที่ที่ได
รับผิดชอบใหทราบโดยทัว่กัน 

- งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีปายประกาศชี้แจงรายละเอียด อัตราคาธรรมเนียม
การใชหอประชุม และคาบริการอ่ืนๆ ไวใหผูมาขอใชได
เห็นชัดเจนเพ่ือความเขาใจถูกตองตรงกัน 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    - มีการรับขอมูลและการตรวจสอบขอมูลเพื่อความ
ถูกตองในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑทีกํ่าหนดไว 
 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ติดตามและประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ  
    ๕.๒ รายงานผลการตรวจปสสาวะของพนักงาน/
พนักงานจาง ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
    ๕.๓ รายงานผลการสํารวจอาคารเปนประจําทุก
เดือน 
    ๕.๔ ดูแลและรักษารถยนตใหอยูในสภาพที่ใชการได
ดีอยูเปนประจําทุกเดือน 

ฝายอํานวยการ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ หัวหนาฝายอํานวยการ ตรวจสอบความถูกตอง
ของใบเสร็จรับเงินและเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง วาการปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบฯ ที่กําหนดหรือไม 
    ๕.๒ ตรวจสอบการนําสงเงินใหกับสํานักการคลังวา
เปนไปดวยความถูกตองครบถวนหรือไม 
    ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เปนผูรับผิดชอบ 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ หัวหนาฝายปกครองตรวจใบเสร็จและเอกสาร
การรับเงินคาธรรมเนียม คาปรับ และคารับรองเอกสาร
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาการปฏิบัติเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบฯ ที่กําหนดหรือไม 
    ๕.๒ ติดตามวาไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งแบงงาน
มอบหมายหนาที่ใหพนักงานหรือไม 
    ๕.๓ ตรวจสอบการนําสงเงินตอสํานักการคลังเปนไป
โดยถูกตองทุกวันทําการหรือไม 
ฝายรักษาความสงบ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจแบงเปน 
๒ ชุด แตละชุดมีหัวหนาชุดเปนผูกํากับดูแลในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
    ๕.๒ การประเมินการควบคุมดวยตนเอง คือมีการ
ติดตามประเมินผลระหวางการปฏิบัติหนาที่จัดระเบียบ
ตลาด หาบเร แผงลอย และอํานวยความสะดวก จัดการ
จราจร 
    ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคบับัญชาทราบ
เปนประจําทุกเดือน 

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ การประเมินการควบคุมดวยตนเอง คือ มีการ
ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปละ ๒ ครั้ง 
    ๕.๒ ประเมินจากสถิติการเกิดสาธารณภัยเทียบกับป
ที่ผานมา 
    ๕.๓ ทดสอบความรูความสามารถของบุคลากรใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปละ ๒ ครั้ง 

  
 
- สุมตรวจใบเสร็จรับเงินวาถูกตองตามประกาศอัตรา
คาธรรมเนียม คาปรับ และคารับรองตางๆ  
- ผลการประเมิน พนักงานปฏิบัติตามคําสั่งมอบหมาย
งานอยางถูกตอง การนําสงเงินถูกตองตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
สํานักการคลัง 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ มีคําสั่งมอบหมายงานในหนาที่และความ
รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 
    ๑.๒ พนักงานมีความรู ทักษะ และความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามปรัชญา
และรูปแบบการทํางานของผูบริหาร เพ่ือใหภารกิจของ
องคกร สําเร็จตามวัตถุประสงคและปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 ๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๑ พนักงาน/พนักงานจางบางราย ยังไมเขาใจใน
ผลรายที่จะเกิดข้ึนจากยาเสพติด และเมื่อเสพแลวตอ
ยอดเปนผูคารายยอย 
     ๒.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ยังปรับการใช
งานบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ให
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางฯ และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
     ๒.๓ ผูทรงเช็คมารับเช็คแลวไมนําเช็คไปขึ้นเงิน จน
เช็คหมดอายุทําใหเปนภาระทางบัญชี 
     ๒.๔ ประชาชนมาชําระภาษีลาชาตองแจงเตือน 
     ๒.๕ ประชาชนมาทําสัญญาลาชา และคางคาเชา 
หรือชําระลาชาไมเปนไปตามสัญญา 
     ๒.๖ ขอมูลทรัพยสินทางแผนที่ภาษี มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อยูตลอดจึงตองปรับปรุงขอมูล
อยูเปนประจําเสมอ 
 
 
 
 

 
สํานักการคลัง ประกอบดวย ๗ ฝาย คือ 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
- ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
- ฝายสถิติการคลัง 
- ฝายการเงินและบัญชี 
- ฝายพัฒนารายได 
- ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
- ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
- มีการออกคําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบและใหมี
การรายงานการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อยางตอเนื่องและเปน
ประจํา 
- ใหหนวยงานของสํานักการคลัง ประกอบดวย ๒ สวน
บริหารและ ๗ ฝาย สถานที่ทํางานไมเปนเอกเทศและไม
เปนสัดสวน ทําใหการบริหารงานในแตละฝายและการ
ควบคุมรักษาขอมูลตางๆ ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
- ดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานของควบคมุภายใน 
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
สม่ําเสมอ 
- ไดดําเนินการตามขอระเบียบ กฎหมาย ในทุกดานไม
เกิดความเสียหายกับทางราชการ ตามผลการตรวจสอบ
ในขอสังเกตและขอเสนอแนะของ ส.ต.ง. ในการเขา
ตรวจสอบปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปสสาวะพนักงาน/พนักงานจาง เปน
ประจําทุกเดือน 
    ๓.๒ บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP 
ใหถูกตองครบถวนทุกรายการ 
    ๓.๓ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินการติดตอเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิ์รับเงินมารับเช็ค 
    ๓.๔ กําหนดนโยบายหรือแผนการเรงรัดจัดเก็บภาษี
ใหชัดเจน 
    ๓.๕ สํารวจและจัดทํารายชื่อผูมาทําสัญญากับ
เทศบาลฯ เปนประจําทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
    ๓.๖ ปรับปรุงขอมูลทรัพยสินใหเปนปจจุบันจาก
ฐานขอมูลของสํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ 
    ๓.๗ รายงานจังหวัด และกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น เปนประจําทุก ๓ เดือน 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ มกีารเปดรับขอมูลตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหรือความรูใหมๆ จากทาง Internet อยาง
สม่ําเสมอทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก 
    ๔.๒ ใหความรู ความเขาใจ กับหนวยงานผูใช
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเพ่ือความชํานาญในการ
เทคโนโลยีสมัยใหม 
    ๔.๓ ควบคุมดูแลการเก็บรักษาเทคโนโลยีใหถกูตอง
ตามหลักวิธีของแตละประเภท  
    ๔.๔ ศึกษาหาขอมูลทางเว็บไซดเก่ียวกับระบบบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูเสมอ         
    ๔.๕ มีการประชาสัมพันธทางสื่อประเภทตางๆ เชน 
เสียงตามสาย เว็บไซตของเทศบาล เคเบิลทีวี วารสาร
ของเทศบาล และหนังสือแจงเตือนใหผูประกอบการมา
ชําระภาษีตามวันเวลาที่กําหนด 

 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ แจงผลการตรวจปสสาวะของพนักงาน/
พนักงานจางเปนประจําทุกเดือน 
    ๕.๒ การควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว โดย
ผูอํานวยการสํานักการคลัง และผูบังคบับัญชาระดับสูง
ขึ้นไป 
    ๕.๓ ประเมินการควบคุมดวยตนเองปละครั้ง 
    ๕.๔ ประเมินโดยผูตรวจสอบภายในปละครั้ง 
    ๕.๕ สรุปผลรายงานผูชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย ประจําเดือน 
    ๕.๖ ตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาเชาแตละ
ประเภท 
    ๕.๗ มีการตรวจสอบผูคางชําระคาเชาแตละประเภท 
    ๕.๘ รายงานผลตรวจปสสาวะของพนักงาน/
พนักงานจาง ใหผูบังคับบัญชาทราบ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
สํานักการชาง 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ กําหนดคาํสั่งการมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัด และบริบทของการดําเนินงาน
ของแตละสวน/ฝาย ที่เหมาะสมและชัดเจน 
    ๑.๒ กําหนดวัตถุประสงคและแนวทางของการ
ดําเนินงานในระดับกิจกรรมใหสอดคลองและสนับสนุน
ตามนโยบายของผูบริหารโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนเปนหลัก 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ พนักงาน/พนักงานจางบางรายยังไมใหความ
รวมมือ และยังไมเขาใจในผลรายที่จะเกิดขึ้น และเมื่อ
เสพแลวอาจตอยอดเปนผูคารายยอยได 
    ๒.๒ สถานที่เก็บรกัษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชยังไมเปนระบบ 
    ๒.๓ บุคลากรบางรายขาดทักษะ ประสบการณใน
การปฏิบัติงานและการแกไขปญหา พรอมทั้งขาดการ
ประสานงานกับหัวหนางาน 
    ๒.๔ บุคลากรบางรายขาดการพัฒนาความรู และ
ยังคงใชหลักการปฏิบัติงานตามความรูเดิม 
    ๒.๕ บุคลากรมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอกับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น 
    ๒.๖ ราคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ตามสภาวะเศรษฐกิจ ทําใหการประมาณราคาเพื่อเขา
แผนงานไมตรงตามเปาหมาย 
    ๒.๗ รถยนตและเครื่องจักรกลสวนมากมีอายุการใช
งานมานานและเกิดการเสื่อมสภาพและชํารุดจากการใช
งาน 
 

     
    สภาพแวดลอมการควบคุมของสํานักการชาง ได
วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตาม
คําสั่ง  โดยแบงออกเปน  ๒ สวน ๕ ฝาย และ ๘ งาน 
ดังนี้ 
    ๑. สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง 
    ๒. สวนการโยธา 
ฝายประกอบดวย 
    ๑. ฝายบริหารงานทั่วไป  
    ๒. ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง   
    ๓. ฝายสาธารณูปโภค 
    ๔. ฝายศนูยเครื่องจักรกลและระบบจราจร 
    ๕. ฝายชางสุขาภิบาล 
งานประกอบดวย 
    ๑. งานธุรการ 
    ๒. งานวิศวกรรม 
    ๓. งานสถาปตยกรรม 
    ๔. งานควบคุมอาคาร 
    ๕. งานผังเมือง 
    ๖. งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 
    ๗. งานสวนสาธารณะ 
    ๘. งานจัดสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 
 โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคกรประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สภาพแวดลอมการ
ควบคุมสํานักการชาง ในภาพรวมรูปแบบการทํางาน
ภายใตนโยบายของผูบริหารตามโครงสรางขององคกร มี
การมอบอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบเหมาะสม  



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วนัท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๒.๘ เจาหนาที่ไดทาํการซอมแซมบอยครั้งทําให
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซอมแซมแตละปเปนจํานวน
มาก 
    ๒.๙ งบประมาณยังไมเพียงพอในการดําเนินการ 
 
๓. กิจกรรมควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจคัดกรองปสสาวะเปนประจําทุกเดือนและ
คาดโทษพนักงาน/พนักงานจาง ที่ตรวจพบสารเสพติด 
    ๓.๒ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทาง
และหลักการทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
    ๓.๓ จัดเตรียมความพรอมของวัสดุ – อุปกรณ และ
ตรวจสอบ รถยนต/เครื่องจักรกล ที่ใชในการปฏิบัติ
หนาที่ในแตละกิจกรรม 
    ๓.๔ จัดกิจกรรม ๕ ส ปรับพ้ืนที่ใหมีความสะดวกใน
การทํางาน 
    ๓.๕ สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรูอยูอยางเสมอ 
 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร   
     ๔.๑ ประชุมใหคําแนะนําใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และประสานงานในการแกไขปญหาในการ
ทํางานรวมกัน 
    ๔.๒ แจงเวียนหนังสือราชการ คําสั่ง ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของใหทราบเปนประจําอยางสม่ําเสมอ 
    ๔.๓ นําแบบ INTERNET มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ 
สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดรวดเร็ว ทันเวลา ตรวจเช็ค
ขอมูลไดจากระบบ INTERNET เชน กําหนดราคากลาง 
วัสดุกอสราง การหาคาพิกัด การหาหนังสือราชการ 
ระเบียบ กฎหมาย เปนตน 

พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ  ฝายบริหารงานทั่วไป ฝาย
ควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง ฝาย
สาธารณูปโภค และฝายศนูยเครื่องจักรกลและระบบ
จราจร ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจากเจาหนาที่ที่
เก่ียวของ เพื่อใหความเสี่ยงลดลง 
 
- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมพอเพียง และ
มีประสิทธิผลพอสมควรในสํานักการชาง พบวา กิจกรรม
ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนตามแนวทางที่ถูกตองตาม
เกณฑทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ ผูบังคบับัญชานํา
ระเบียบหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ถูกตองใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- สารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยูในเทศบาล มาชวยใน
การปฏิบัติงานรวมถึงหาขอมูล ขาวสารตางๆ เก่ียวกับ
งานดานชาง และการสงเจาหนาที่ออกพื้นที่สํารวจขอมูล
ตางๆ กับทางชุมชนและประชาชนโดยตรง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     ๕.๑ รายงานผลการตรวจคัดกรองปสสาวะของ
พนักงาน/พนักงานจาง ใหผูบังคบับัญชาทราบ 

    ๕.๒ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต
ละสวนงาน/ฝาย โดยมีหัวหนางานเปนผูจัดเตรียมขอมูล 
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเปนประจําทุก
สัปดาห 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผูบริหาร
มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุก
สิ้นป โดยนําผลการประเมินจัดทํารายงานพรอม
ขอเสนอแนะผูบริหารเพ่ือสงแกไขและกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 

 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ทุกสวน/ฝายงาน ไดแก ฝายบริหารงานทั่วไป 
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม ฝายบริการสิ่งแวดลอม และ
ฝายบริการสาธารณสุข บางงานไมมีเจาหนาที่ (ตัว
บุคคล) ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานแทนมีภาระงานมาก 
    ๑.๒ กําหนดใหเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาศกัยภาพ
ของตนเอง และพัฒนาวิธีการทํางานใหทันตอเหตุการณ
หรือสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยใหเขารับการ
อบรมในดานคุณธรรม จริยธรรม เทคนิคในการทํางาน
เฉพาะดานตามวิชาชีพของแตละคน ทั้งในสวนที่
เทศบาลจัดให และหนวยงานอื่นจัดและเทศบาลฯ สง
เขารับการอบรม ยังมีเจาหนาที่ที่เปนพนักงานจางท่ัวไป
หรือพนักงานจางภาคสนามงานรักษาความสะอาดไดรับ
การพัฒนาศกัยภาพโดยการอบรมคอนขางนอย ทําให
แนวคิดในการบริการประชาชนยังไมพัฒนาทัดเทียมกับ
งานอ่ืน   
    ๑.๓ การเก็บเงินคาธรรมเนียม คาใหบริการตางๆ 
จะมีคําสั่งใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบชัดเจน และจะตอง
นําสงเงินกับสํานักการคลังทุกวันตาม ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 
    ๑.๔ การสงเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนตามกลุม
วัย มกีารสงเสริมและสรางเสริมสุขภาพในกลุมแมและ
เด็ก วัยรุน วัยทํางาน และวัยสูงอายุในพ้ืนที่ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับแตละกลุมวัย 
  

 
 
    - มีการออกคําสั่งมอบหมายงานครอบคลุมทุกงาน
รวมทั้งงานที่ไมมีเจาหนาที่ (ตัวบุคคล) ก็สามารถ
ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ได โดยอาศยับุคลากรใน
งานอ่ืนๆ มาชวยปฏิบัติงาน บางกิจกรรมใชคําสั่งเฉพาะ
กิจใหเจาหนาที่อ่ืนๆ มาชวยดําเนินงานทําใหมีความเสี่ยง
นอยและไมเกิดปญหาในการทํางาน 
    - มีการจัดใหความรู ใหคําแนะนํา จัดอบรมโดย
หัวหนางานจัดอบรมเองในสวนขาดหรือในสวนที่ตอง
พัฒนา รวมท้ังใหเขารับการอบรมในกรณีที่เทศบาลจัดให
เปนการเฉพาะเจาหนาที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใน
สวนทักษะเฉพาะเรื่องหัวหนางานจะใหคําแนะนําเปน
รายบุคคล ทําใหมีความเสี่ยงนอยและไมเกิดปญหาใน
การทํางาน 
    - เมื่อมีการรับคาธรรมเนียม หรือรับเงินคาใหบริการ
ตางๆ จะออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งและนําเงินสงสํานัก
การคลังทุกวัน จึงไมมีความเสี่ยง 
    - มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและสรางเสริมสุขภาพ
ประชาชน โดยเจาหนาที่ของเทศบาลดําเนินการเองและ
มีการจัดหนวยเคลื่อนที่เชิงรุกเขาไปในชุมชน เพ่ือสราง
เสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ นอกจากนั้นยัง
มีภาคประชาชนที่มีความรูดานสุขภาพใหกับประชาชน
ในชุมชน แมจะไมครอบคลุมท้ังหมดประชาชนที่ไมเขา
รวมกิจกรรมสวนใหญเปนผูที่มีอาชีพรับราชการ ทํางาน
นอกบานหรือคหบดีในพ้ืนที่ถือวาไมมีความเสี่ยง 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๑.๕ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดสําหรับ
เจาหนาที่ในหนวยงาน โดยการใหคําแนะนําเจาหนาที่
ในสังกัดใหเขาใจถึงโทษภัยของยาเสพติดตอสุขภาพผิด
กฎหมายและผิดวินัยของทางราชการ 
    ๑.๖ การควบคุมปองกันโรคติดตอสําหรับประชาชน
จะมีการควบคุมโรคติดตอหลายๆ โรค เชน โรคทองรวง
อยางแรงจากการรับประทานอาหารที่ไมสะอาดหรือมี
สารปนเปอน โรคมือเทาปากในเด็กเล็ก โรคพิษสุนัขบา 
ซึ่งเปนโรคติดตอจากสัตวสูคน และโรคไขเลือดออกเปน
โรคตดิตอตามฤดูกาลและมีการเจ็บปวยทุกป 
    ๑.๗ การลดภาวะโรครอนโดยการลดปริมาณขยะ
จากตนทาง มีการลดปริมาณขยะจากตนทางในทุก
ชุมชน โดยนําขยะที่ใชประโยชนไดกลับมาใชใหมเปน
การลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ มาบริโภคในกระบวนการผลิตทําใหเกิด
ความรอนเพ่ิมในบรรยากาศการใชทรัพยากรธรรมชาติ
มากๆ ทําใหเสียสมดุลเกิดภาวะโลกรอน ปริมาณขยะ
จํานวนมากเม่ือกําจัดขั้นสุดทายโดยการฝงกลบมีการใช
เครื่องจักรทําใหเกิดความรอนเชนเดียวกัน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ โอกาสท่ีเจาหนาที่ในหนวยงานที่เคยเสพยาเสพ
ติด หลังจากเลิกยาแลวกลับมาเสพอีกครั้ง และอาจทํา
ใหเพ่ือนรวมงานเสพดวย นํามาสูการเสียสุขภาพ การ
ลักขโมยสิ่งของของทางราชการ ผิดกฎหมายและผิด
วินัยของทางราชการ 
    ๒.๒ ประชาชนมีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก
มากขึ้นและเปนไปไดทุกฤดูกาลจากเชื้อไขเลือดออก
พัฒนาสายพันธุไปเรื่อยๆ ทําใหรักษายากกวาเดิมผูปวย
มีอาการรุนแรงกวาเดิม ปจจุบันยุงลายท่ีเปนพาหะนํา
โรคไขเลือดออกยังเปนพาหะนําโรคไขซิกาอีกดวย 

    - เมื่อมีการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะพบวา มี
เจาหนาที่ภาคสนามงานรักษาความสะอาดบางคนพบ
สารเสพติด แมเทศบาลไดสงไปเขาคายบําบัดคืนคนดีให
สังคมแลวก็ตาม ก็ยังถือวาเปนความเสี่ยงที่ตองแกไขและ
เฝาระวังการกลับมาเสพอีก 
     
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๒.๓ โรคพิษสุนขับาเกิดขึ้นในเขตเทศบาลในป 
๒๕๖๑ เนื่องจากเจาของสุนัขขาดความรูความเขาใจใน
การฉีดวัคซีนปองกันโรควาตองฉีดทุกป เมื่อสุนัขแสดง
อาการของโรคพิษสุนัขบา เจาหนาที่จะตองออก
สอบสวนโรคและควบคุมโรคตามแนวทางที่กําหนด
รวมทั้งบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบวิธีปฏิบัติถกูตองทาง
ตามสาย หอกระจายขาว เฟสบุก/ไลน 
    ๒.๔ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ เปนโรงฆา
สัตวที่ไดมาตรฐานมีกระบวนการฆาชําแหละสัตวดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยระบบราวแขวน แตเนื่องจาก
จัดตั้งมานานตั้งแตป ๒๕๔๖ ทําใหอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องจักรตางๆ บางสวนชํารุดจากการใชงานมานาน 
เสื่อมสภาพจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมอยูบอยๆ เพ่ือ
รักษามาตรฐานและเพ่ือใหประชาชนไดบรโิภคเนื้อสัตว
ที่สะอาดปลอดภัยและพรอมใหบริการแกประชาชนอยู
เสมอ 
    ๒.๕ การดูแลสุขภาพดานทันตสาธารณสุขเปนสิ่งที่
จําเปนและจะตองดูแลตั้งแตเด็กจนถึงผูสูงอายุ ปจจุบัน
ยังขาดบุคลากรดานทันตสาธารณสุข จึงจําเปนที่จะตอง
สรรหาบุคลากรดานทันตสาธารณสุขมาปฏิบัติงานที่
เทศบาลปจจุบันไดแกปญหาโดยประสานขอความ
รวมมือมาจากโรงพยาบาลกาฬสินธุและมอบหมายให
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน 
 
 
 
  

สรุปผลการประเมิน     
    โครงสรางการควบคุมภายในของสํานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพียงพอ สามารถใหบริการ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่และภารกิจงานไดอยางไมมี
ความเสี่ยง การประสานงานกับหนวยงานอื่นเพ่ือใหการ
ทํางานสําเร็จลุลวงประสานไดเปนอยางดี การพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุกําหนดไว การสราง
เสริมสุขภาพประชาชนตามกลุมวัยดําเนินการไดครบทุก
กลุม 
    อยางไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ตองทําการปรับปรุง
และควบคุมอยู ๖ เรื่อง ไดแก  
    ๑. โอกาสที่เจาหนาที่ในหนวยงานที่เคยเสพยาเสพติด
หลังจากเลิกแลวอาจกลับมาเสพอีก 
    ๒. ประชาชนมีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก
มากขึ้นและเปนไปไดทุกฤดูกาล 
    ๓. การปองกันโรคพิษสุนัขบาเจาของสุนัขและแมว
บางรายไมตระหนักถึงความสําคัญของการฉีดวัคซีน และ
ในชวงที่ออกรณรงคสุนัข-แมว บางรายอายุไมถึงเกณฑ
ฉีดวัคซนี 
    ๔. การฆาชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ เครื่องมือ เครื่องใชบางอยางชํารุดจากการใช
งานมานาน/เสื่อมสภาพใชการไมได  
    ๕. การใหบริการทันตกรรมขาดบุคลากรทางดาน
ทันตสาธารณสุข 
    ๖.การรักษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะ และ
การเก็บก่ิงไม 
     
     



 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ มีมาตรการหรือกิจกรรมใหเจาหนาที่ที่เคยเสพ
ยาเสพติดไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหลด ละ เลิก ยา
เสพติด มาดําเนินชีวิตเปนคนดีของสังคม หากพบ
พฤติกรรมผิดปกติ ประสานเจาหนาที่ตํารวจในการ
ตรวจสอบอยางจริงจัง และรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาลงโทษตามแนวทางของราชการ 
    ๓.๒ ควบคุมลูกน้ํายุงลายอันเปนพาหะนําโรค
ไขเลือดออกใหทั่วถึงและสม่ําเสมอ โดยใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมดําเนินการทั้งในดานการ
ประชาสัมพันธ การปฏิบัติการทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 
และการแจงขาวหากมีผูปวยเกิดขึ้นเพือ่ควบคุมการ
ระบาดใหเร็วท่ีสุด 
    ๓.๓ การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา มี
บุคลากรเพียงพอตอการใหบริการ (นายสัตวแพทย/ 
สัตวบาล) มีสถานพยาบาลสัตวสําหรับใหบริการในเชิง
รับ และมีแผนออกรณรงคฉีดวคัซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา ใหกับกับสุนัข-แมวในเชิงรุกทุกป 
    ๓.๔ การควบคุมการฆาสัตวมีนายสัตวแพทยควบคมุ
กํากับในการฆาชําแหละสัตว ดําเนินการฆาและ
ชําแหละสัตวของแตละรายตามความตองการ และยังมี
กลองวงจรปดสามารถตรวจสอบจํานวนสัตวและ
ขั้นตอนการทํางานได 
    ๓.๕ การใหบริการดานทันตสาธารณสุข เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง 
    ๓.๖ การรักษาความสะอาดถนน การเก็บขนขยะ
และเก็บขนกิ่งไม เพ่ือใหบานเมืองมีความสะอาดมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานผานชองทางตางๆ ไดแก ในการประชุม
ประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน ประชุม
ประจําเดือนของ อสม. ในโรงเรียนผูสูงอายุ โทรศัพท
ทาง Application Line , Facebook , ประกาศทางหอ
กระจายขาว และสื่อสิ่งพิมพตางๆ    
    ๔.๒ การรายงานขอมูลดําเนินงานสื่อสารผานทาง
เอกสารหนังสือราชการ การลงขอมูล online ใน
โปรแกรมสําเร็จรูปตามระบบของทางราชการทุก ระบบ 
เชน Hosxp ของหนวยบริการปฐมภูมิ e-LAAS ของ
หนวยงานคลัง เปนตน 
    ๔.๓ การสืบคนขอมูลตางๆ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ตางๆ โดยสืบคนทาง Internet 
    ๔.๔ ประสานขอรับการสนับสนุนทันตแพทยจาก
โรงพยาบาลกาฬสินธุมาชวยปฏิบัติงานที่ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ ทั้ง ๒ แหง และขอรับการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางทันตกรรมจากโรงพยาบาล
กาฬสินธุ  

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินโดยการจัดทํารายงานประจําวันและ
ประจําเดือน หรือรายโครงการ/รายกิจกรรม โดย
เจาหนาที่รายงานความกาวหนาหรือรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
    ๕.๒ ประเมินผลโดยใชปฏทิินการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการในการควบคุมกํากับการทํางาน 
    ๕.๓ ประเมินโดยการออกตรวจติดตามกํากบัการ
ดําเนินงาน 
    ๕.๔ ประเมินโดยการประเมินความพึงพอใจ
ประชาชนตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

 
 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
สํานักการศึกษา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ กําหนดคาํสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ที่
เหมาะสมและชัดเจน 
    ๑.๒ กําหนดวัตถุประสงคและแนวทางของการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร โดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ การคนหาเอกสารท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใช
เวลานาน การจัดเก็บไมเปนระเบียบเรียบรอย 
    ๒.๒ ครู/บุคลากรสนับสนุนการสอน ยังขาดความรู
ความเขาใจ ขาดทักษะและประสบการณ เก่ียวกับเรื่อง
การเงิน การบัญชีและพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๒.๓ เจาหนาที่ในการออกนิเทศ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเรียนการสอนมีจํานวนไมเพียงพอ 
    ๒.๔ บุคลากรบางรายไมใหความรวมมือในการตรวจ
คัดกรองหาสารเสพติดเทาที่ควร 
    ๒.๕ โครงการงานประเพณีฯ ที่ไมมีในแผน
ดําเนินงาน อาจทําใหการเตรียมความพรอมในการจัด
งานประเพณีฯ ที่ไดรับมอบหมายไมตรงตาม
วัตถุประสงคเทาที่ควร 
     
 

สรุปผลการประเมิน 
    จากการวิเคราะหประเมินตามองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในของสํานักการศึกษา พบวา
๓ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค 
จึงไมตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุม คือ  

(๑) กิจกรรมการจัดทําโครงการ 
(๒) กิจกรรมการจัดเก็บขอมูลใหปลอดภัย 

    (๓) กิจกรรมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย     
    อยางไรก็ตามยังมบีางกิจกรรมทีจ่ะตองทํารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน คือ 
    ๑. กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร 
    ๒. กิจกรรมการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
    ๓. กิจกรรมการบรหิารงานบุคคล 
    ๔. กิจกรรมการออกนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดการเรียนการสอนรายชั่วโมง 
    ๕. กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสารเสพติดใน
บุคลากร 
    ๖. กิจกรรมการปฏิบัติงานประเพณี 

    ทั้งนี้ เพ่ือใหระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ความเพียงพอ พบความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดและ
ยังคงสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง ถูกตองตาม
วัตถุประสงคขององคกร จึงตองนําไปปรับปรุงตามแบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
ตอไป 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ จัดหาตูเก็บเอกสาร และจัดเก็บเอกสารตาม
ระบบงานสารบรรณ เพื่อใหเปนระเบียบ งายตอการ
คนหา 
    ๓.๒ จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับงาน
ดานการเงิน งบประมาณและพัสดุ อยางตอเนื่อง สํานัก
การศกึษาออกติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
   ๓.๓ หัวหนาฝาย/งาน ติดตามกําชับดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
   ๓.๔ มีคําสั่งแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา รวมออก
นิเทศติดตามการสอน การจัดการเรียนการสอนของครู 
พรอมกับหนวยศึกษานิเทศก 
   ๓.๕ สุมตรวจคัดกรองหาสารเสพติดเปนประจําทุก ๒ 
เดือนและมีบทลงโทษสําหรับผูเสพสารเสพติด  
   ๓.๖ บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝายสงเสริมประเพณีฯ 
ศึกษาหาขอมูลดานประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือรองรับกับ
โครงการเรงดวน 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ สํานักการศกึษา ประชาสัมพันธขาวสาร 
ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ผานทางเว็บไซตของสํานัก และ
ประชาสัมพันธในชองทางอื่นๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ 
หนังสือแจงเวียน 
    ๔.๒ การติดตอประสานงานเรงดวน ใชชองทาง
ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานขางเคียง เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการ
ติดตอประสานงาน     
    ๔.๓ ใชระบบอินเตอรเน็ตในการสืบคน ระเบียบ 
หนังสือสั่งการตางๆ เพ่ือใหเปนปจจุบัน และทันสมัยกับ
การเปลี่ยนแปลง 

 



 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการตางๆ 
    ๕.๒ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําอยาง
ตอเนื่อง 
    ๕.๓ ตรวจสอบจากการสงรายงานประจําเดือนและ
ประจําป 
    ๕.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 
   ๕.๕ ติดตามประเมินผลจากการประชุมประจําเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
กิจกรรมการจัดทําโครงการ   เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก 
"สภาพแวดลอมภายใน"  ดงันี้ 
     ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
     ๒. มีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
     ๓. สงเสริมใหมีการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 
     ๔. ปฏิบัติงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๕. จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
     ๖. มีคําสั่งมอบหมายงานผูดําเนินการตรวจคัดกรอง
ปสสาวะและรวบรวมขอมูลที่ชัดเจน 
     ๗. ปฏิบัติงานตามคําสั่ง และมีการควบคุมการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
     ๘. ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของวาดวยการดูแล
รักษาการใชประโยชนอาคารสถานที่ 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีผลสอบ  
O-NET ไดคะแนนไมถึงเกณฑตามที่โรงเรียนกําหนด 
     ๒. นักเรียนบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห 
     ๓. นักเรียนบางคนขาดการใฝรูใฝเรียน 
     ๔. เจาหนาที่พัสดุขาดความรูความเขาใจในการ
บันทึกขอมูลลงในระบบจัดซื้อ/จัดจางภาครัฐ  
(ระบบ e-GP) 
     ๕. นักเรียนอาจตกเปนเหยื่อ จากการลอลวงหรือ
ชักชวนจากเพ่ือน บุคคลในครอบครัวใหไปยุงเก่ียวกับ
ยาเสพติด  
     ๖. นักเรียนใชสื่อโซเชียลไมเหมาะสม  

ผลการประเมิน 
    จากการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์ มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําป การ
ควบคุมดูนักเรียนประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง แตยังมี
จุดออนพบความเสี่ยงในเรื่อง งานวิชาการ ผลการสอบ 
O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดคะแนนถึง
เกณฑตามที่โรงเรียนกําหนด นักเรียนบางคนขาดทักษะ
การคดิวิเคราะห สังเคราะห ขาดการใฝรูใฝเรียน มีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม งานธุรการ การเงินและพัสดุ 
ผูบริหารไดออกคําสั่งโรงเรียนแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุตาม
ลักษณะงานทีช่ัดเจน มีการประสานงานกับผูที่เก่ียวของ
ไดรวดเร็ว การจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ใหถูกตอง
เปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของและเปน
ปจจุบัน งานกิจการนักเรียน นักเรียนบางคนครอบครัว
แตกแยก พอแมหยารางกัน หรือไปทํางานตางจังหวัด 
นักเรียนไดรับการดูแลจากญาติผูใหญ ซึ่งอาจทําให
นักเรียนไมคอยเชื่อฟง และการดูแลอาจไมกวดขัน
เทาที่ควร นักเรียนใชสื่อโซเชียลที่ไมเหมาะสม ทําใหมี
ความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมในเชิงลบ เชน การลักขโมย
สิ่งของ การติดเกมส การไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ งานบุคลากร มี
คําสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการดําเนินงานตามแผน 
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการตรวจคัดกรอง
ปสสาวะในตัวบุคลากร ผลการตรวจคัดกรองปสสาวะยัง
ไมแนนอน บุคลากรบางรายไมไดรับการตรวจเนื่องจาก
ติดภารกิจการเรียนการสอนและลาปฏิบัติราชการ และ
กําชับไมใหบุคลากรยุงเก่ียวกับยาเสพติด มีครูสอน
ภาษาอังกฤษไมเพียงพอ ตองจัดหาครูท่ีมีความเหมาะสม
เขาสอนแทน ซึ่งมีผลตอการเรียนการสอนของนักเรียน 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
     ๗. นักเรียนมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่แตกตางกัน 
และสวนใหญมาจากครอบครัวที่แตกแยก นักเรียน
สวนมากไดรับการดูแลจากญาติผูใหญ เชน ปู ยา ตา 
ยาย 
     ๘. ผลการตรวจคัดกรองปสสาวะยังไมแนนอน 
     ๙. บุคลากรบางรายไมไดรับการตรวจปสสาวะ
เนื่องจากติดภารกิจการเรียนการสอนและการลาปฏิบัติ
ราชการ 
    ๑๐. มีการใหบริการแกชุมชน ประชาสัมพันธติดตอ
ประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
ผูปกครอง ชมุชนใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปน
อยางดี จึงไมมีความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
    ๑๑. ในฤดูฝนอาคารดาวเรืองมีน้ําไหลลงมาขาง
กําแพงทําใหมีน้ําขังเฉอะแฉะในหองเรียน ป.๑/๑ หอง
ดนตรี และหองศูนยภาษาอังกฤษ 
    ๑๒. อาคารอเนกประสงคมีนกมาอาศัยอยูเปน
จํานวนมากทําใหมีความสกปรกจากมูลนกสงกลิ่นเหม็น 
มีฝุนละอองสกปรกจากปกนก สภาพแวดลอมไม
เหมาะสมในการจัดกิจกรรมตางๆ  
    ๑๓. สีภายในและภายนอกอาคารเฟองฟาและ
พุทธรักษา หลุดลอกสกปรก มีคราบเชื้อรา อาจทําให
นักเรียนติดเชื้อโรคได 
    
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๑. มอบหมายใหครูผูติวนักเรียนเสริมในชั่วโมงทุก
ชั่วโมง โดยใชแนวขอสอบ O-NET ของปท่ีผานมาใชติว  
     ๒. สงเสริมพัฒนาครูในแตละกลุมสาระ จัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 
สังเคราะหและเนนสื่อมาใชในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด มีการควบคุมในที่เหมาะสม งาน
สัมพันธกับชุมชน ผูบริหารโรงเรียนไดมอบหมายงานตาม
คําสั่งของโรงเรียนที่ชัดเจน ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ มีการใหบริการแกชุมชนประชาสัมพันธติดตอ
ประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ  
ผูปกครอง ชมุชน ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปน
อยางดี ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกครั้ง งานอาคาร
สถานที่มีการควบคุมดูแลการดําเนินงาน ซอมแซม
ปรับปรุงสวนที่เปนปญหามีน้ํารั่วซึมไหลลงมาหองเรียน
อยางตอเนื่องและควบคุมดูแลอยางทั่วถึง เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาที่มีผลกระทบตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
อาคารอเนกประสงคสกปรกมีกลิ่นเหม็นจากมูลนก 
สภาพแวดลอมเสี่ยงตอการแพรเชื้อโรค หองเรียน หอง
พิเศษอาคารเฟองฟาและพุทธรักษาสีหลุดลอกสกปรกมี
คราบเชื้อรา อาจทําใหนักเรียนติดเชื้อโรคได ทั้งนี้ 
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ มีการควบคุม
ภายในครบ ๕ องคประกอบ มีประสิทธิผลและเพียง
พอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังนี ้
    ๑. กิจกรรมการเสริมทักษะการเรยีนการสอน 
    ๒. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม   
    ๓. กิจกรรมการตรวจคัดกรองสารเสพติด 
    ๔. กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 
    ๕. กิจกรรมสํารวจดูแลอาคารสถานท่ี 
    ๖. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
     ๓. จัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการคิดวิเคราะห สังเคราะห อยาง
ตอเนื่อง  
     ๔. จัดโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใฝรูใฝเรียน 
     ๕. สงครู/บุคลากรทางการศึกษาเขารับการ
ฝกอบรม เรื่อง ปฏิบัติงานดานพัสดุตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางและใหถูกตองตามระบบ e-GP 
     ๖. นักเรียนเขารวมการอบรมโครงการครูแดร  
     ๗. รณรงคตอตานยาเสพติดอยางสม่ําเสมอและจัด
กิจกรรมโครงการตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา ใน
ระดับชั้น ป.๔-๖ 
     ๘. ตรวจสารเสพติดกับนักเรียนในระดับชั้น ป.๔-๖ 
     ๙. จัดกิจกรรมใหนักเรียนเขารับการอบรมโครงการ
เขาวัดปฏิบัติธรรมระดับชั้น ป.๑-๓ 
    ๑๐. ครูออกเยี่ยมบานนักเรียนในโครงการพอครูแม
ครูและขดความรวมมือจากผูปกครองใหดูแล สังเกต
พฤติกรรม สอดสองการเลนโซเชียลของเด็กอยางใกลชิด 
    ๑๑. ตรวจคัดกรองปสสาวะในตัวบุคลากร 
    ๑๒. กําชับไมใหบุคลากรไปยุงเก่ียวกับสารเสพติด
ทุกชนิด 
    ๑๓. มอบหมายครูที่มีความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษสอนแทนในระดับชั้นที่ไมเพียงพอ 
    ๑๔. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองกับ
งบประมาณและดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
    ๑๕. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    ๑๖. ฝายบริหารและฝายอาคารสถานที่ไดตดิตาม
ดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งรายงานตอผูบังคบับัญชา
ขั้นตนเปนระยะๆ 
    ๑๗. ทําความสะอาดอาคารอเนกประสงคกอนจัดกิจกรรม 

 
 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๑. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
    ๒. จัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือติดตอประสานงาน
ในการดําเนินงานจากตนสังกัดและหนวยงานอื่น 
    ๓. จัดทําเว็บไซดและ facebook ของหนวยงานเพ่ือ
การประชาสัมพันธกิจกรรมและบริการขอมูลเก่ียวกับ
งานของโรงเรียน 
    ๔. ประชุมชี้แจงเก่ียวกับระเบียบและขอปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทราบ
และถือปฏิบัติ 
    ๕. นําเอาเทคโนโลยีระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่และตรวจสอบขอมูลขาวสาร 
    ๖. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตันสังกัดและ
หนวยงานอื่นที่เก่ียวของในการจัดกิจกรรม 
    ๗. จัดปายนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ
ใหความรูแกนักเรียน 
    ๘. จัดทําระบบสารสนเทศเก่ียวกับบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อใหมีขอมูลในการสืบคนและติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
    ๙. มีการประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงานและ
ประชาสัมพันธสวนที่เก่ียวของในการดําเนินกิจกรรม
ลวงหนา 
     
 
 
 
  
 

 
 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ๑. รายงานผลการสอบ O-NET ใหผูบริหารทราบป
ละ ๑ ครั้ง 
    ๒. สรุปผลการประเมินการคดิวิเคราะห สังเคราะห
ใหผูบริหารทราบ ปละ ๑ ครั้ง 
    ๓. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคให
ผูบริหารทราบ ปละ ๑ ครั้ง 
    ๔. สรุปโครงการ/กิจกรรม ในการสงเสริมสนับสนุน
พัฒนางานวิชาการ มีการประเมินโครงการ/กิจกรรม
เสนอผูบริหารโรงเรียนเพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุง
พัฒนาในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป  
    ๕. มีการติดตามและประเมินผลข้ันตอนการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
    ๖. มีการตรวจสอบขอบกพรองตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานแตละโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการควบคุมตอไป 
    ๗. สังเกต สัมภาษณ สอบถาม พฤติกรรมของผูเรียน
โดยครู ผูปกครอง เพ่ือน และบุคคลในชุมชน  
    ๘. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบอยาง
สม่ําเสมอ 
    ๙. ใหการชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ 
    ๑๐. รายงานผลการตรวจปสสาวะใหผูบังคับบัญชา
ทราบ 
    ๑๑. นิเทศการสอนโดยผูบริหารสถานศึกษาภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
    ๑๒. จัดทําแบบสอบถามการดําเนินงานให
ผูบังคบับัญชาทราบ เพ่ือใหขอเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมในปตอไป 
     

 
 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๑๑. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดาน
อาคารสถานที่อยางสม่ําเสมอ 
    ๑๒. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับเพ่ือแกไขปรับปรุงเก่ียวกับงานดานสถานที่
ตอไป 
    ๑๓. รายงานสภาพอาคารตอสํานักการศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    การดําเนินงานภายในโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวาง
คงคาเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” 
ดังนี้ 
    ๑.๑ การทําวิจัยในชั้นเรียน 
    ๑.๒ การผลิตสื่อนวัตกรรมและการใชเทคโนโลย ี
    ๑.๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๔ การรณรงคปองกันยาเสพติด 
    ๑.๕ การพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียน 
    ๑.๖ การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 
    ๑.๗ มีการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานดาน
พัสดุใหเปนไปตามระเบียบอยางถูกตองและเปนระบบ 
    ๑.๘ การมอบหมายงานใหตรงความรับผิดชอบใน
การสอน และจัดหาครูมาเพ่ิมในรายวิชาที่ขาดแคลน 
    ๑.๙ จัดทําแผนการบริหารอาคารสถานที่เพ่ือให
พรอมตอการใชงาน 
    ๑.๑๐ การจัดกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
    ๑.๑๑ มีคําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
   จากการวิเคราะหประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา 
สําหรบังวดตั้งแตวัยที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ เปนไปตามมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน พบวา ผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามตัวชี้วัด 
และมาตรฐานการเรียนรูของทุกรายวิชาตาม
กระบวนการวัดและประเมินผลของหลักสูตร ครูมีการทํา
วิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีการจัดปาย
นิเทศใหความรูกับนักเรียนเก่ียวกับสารเสพติด และรวม
รณรงคตอตานยาเสพติดกับหนวยงานและองคกรตางๆ 
มีการปฏิบัติงานดานการเงินและการพัสดุ ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มีการปรับปรุงพ้ืนที่ในโรงเรียนดวยการแบงเขต
รับผิดชอบรวมกัน มีการปรับปรุงอาคารสถานที่และมี
การประชาสัมพันธงานโรงเรียน มีการควบคุมที่เพียงพอ 
ประสบผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 
แตอยางไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ดังนี้ 
    ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
    ๒. นักเรียนยังมีภาวะเสี่ยงตอการติดสารเสพติด 
    ๓. การบริหารงานดานพัสดุ 
    ๔. ขาดบุคลากรในรายวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ 
    ๕. การจัดหาที่พักนักกีฬาและอาคารสถานที่ใหพอตอ
การใชงาน 
    ๖. การสรางความเขาใจกับผูปกครอง 
  



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนต่ํา 
    ๒.๒ นักเรียนยังมีภาวะกลุมเสี่ยงตอการติดสารเสพ
ติด 
    ๒.๓ เจาหนาที่พัสดุขาดความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตองตามระเบียบ 
    ๒.๔ ขาดบุคลากรในสาขาสังคมและศิลปะ 
    ๒.๕ การจัดหาที่พักนักกีฬาและอาคารสถานที่ใหพอ
ตอการใชงาน 
    ๒.๖ การสรางความเขาใจกับผูปกครอง 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
    ๓.๑ สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน การใชสื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน จัดอบรมเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนแบบกระบวนการคิด 
    ๓.๒ การรณรงคตอตานกันยาเสพติดและให
คําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนทุกคน 
    ๓.๓ ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานดานพัสดุ
ใหเปนปจจุบันตามระเบียบของทางราชการ 
    ๓.๔ มอบหมายงานใหบุคลากรตรงกับความรูและ
ความถนัดความสามารถ 
    ๓.๕ จัดทําแผนการบริหารอาคารสถานที่เพ่ือให
พรอมตอการใชงาน 
    ๓.๖ ใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 
 

         

 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกระบวนการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินที่หลากหลาย 
    ๔.๒ การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 
    ๔.๓ จัดทําฐานขอมูลงานการเงินและพัสดุอยางเปน
ระบบ เพ่ืองายตอการตรวจสอบ 
    ๔.๔ ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมลวงหนาและ
เปนไปอยางตอเนื่อง 
    ๔.๕ จัดทําฐานขอมูลบุคลากรในโรงเรียนเพ่ืองายตอ
การสืบคน 
    ๔.๖ กําหนดใหมีการรายงานการดําเนินงานเพื่อใช
ในการบริหารงาน 
    ๔.๗ ติดตอประสานงาน ขอความรวมมือในการ
ดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานตางๆ 
    ๔.๘ เผยแพรประชาสัมพันธงานโรงเรียนทางเว็บไซต 
www.tet2.org รายการรอบรั้วโรงเรียนผานทาง MT 
เคเบิ้ลทีว ีและการจัดปายนิเทศ 
    ๔.๙ ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมทุกประเภททาง
อินเตอรเน็ต 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินและวัดผลการจัดการเรียนการสอน
หลังการปฏิบัติงานทุกดานของโรงเรียน 
    ๕.๒ แผนการจัดการเรียนรูและการใชวิธีการวัดและ
ประเมินอยางหลากหลาย 
    ๕.๗  รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
เปนลายลักษณอักษรอยางสม่ําเสมอ 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ การจัดทําแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    ๑.๒ การพัฒนาหรือสรางความรูความเขาใจใน 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของกรมบัญชีกลาง 
    ๑.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพครู/บุคลากร 
    ๑.๔ การปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
    ๑.๕ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องระเบียบวินัย
และประสบการณการเรียนรูเรื่องยาเสพติดใหกับ
นักเรียน 
    ๑.๖ สรางความเขาใจกับผูปกครอง 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ ครูขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการสรุป
โครงการกิจกรรม 
   ๒.๒ ครูและบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการ
เบิกจายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
   ๒.๓ ครู/บุคลากร บางคนสอนไมตรงตามเอก
การศกึษาปฐมวัย 
   ๒.๔ นกัเรียนไมมีสถานที่ในการรับประทานอาหารท่ี
เปนสัดสวนและถาวร 
   ๒.๕ นักเรียนบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ
คุณธรรม จริยธรรม ดานระเบียบวินัยและยังไมทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติดบางชนิด เชน ยาไอซ เปนตน 
   ๒.๖ ผูปกครองขาดความรูความเอาใจในการจัด
การศกึษาและการอบรมเลี้ยงดูลูก 
    
 

ผลการประเมิน 
     จากสภาพแวดลอมทางระบบการควบคุมภายในมี
สวนชวยสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตาม
นโยบายการจัดการศึกษา ครูทุกคนตองจัดทําแบบ
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
หรือสรางความรูความเขาใจใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และโรงเรียนได
จัดโครงการประชุมผูปกครอง เพ่ือชี้แจงนโยบายการจัด
การศกึษาและออกติดตามเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือให
ความดูแลชวยเหลือ ใหรูจักการปองกันตนเองใหหางไกล
ยาเสพติด 
    จากการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สถานศึกษามีการระดมความคิด  และมีคาํสั่งมอบหมาย
งานใหรับผิดชอบตามภาระงานท้ัง ๖ งาน แตยังมีความ
เสี่ยงในเรื่องดังนี้ 
    ๑. การจัดทําแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    ๒. การพัฒนาหรือสรางความรูความเขาใจใน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพครู บุคลากร 
    ๔. การปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
    ๕. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องระเบียบวินัย 
และประสบการณการเรียนรูเรื่องยาเสพติดใหกับ
นักเรียน 
    ๖. สรางความเขาใจกับผูปกครอง 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ฝายวิชาการโรงเรียนใหคําแนะนํา ติดตามการ
ดําเนินงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    ๓.๒ แจงและกําชับใหครู/บุคลากรเบิกจาย
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
    ๓.๓ สงคร/ูบุคลากร เขารับการอบรม พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนการสอนหรือศึกษาตอ 
    ๓.๔ ครูศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
    ๓.๕ นําเสนอโครงการของงบประมาณในการ
กอสรางโรงอาหารจากหนวยงานตนสังกัด 
    ๓.๖ นิเทศ/ติดตามผลการดําเนินงาน 
    ๓.๗ โครงการออกเยี่ยมบานนักเรียน 
    ๓.๘ จัดโครงการประชุมผูปกครองและจัดทําสาร
สัมพันธเพ่ือรายงานขาวแกผูปกครอง 
 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ ประชุม ชี้แจง ใหความรูเก่ียวกับการสรุป
โครงการ/กิจกรรม 
    ๔.๒ ประชุม ชี้แจงการเบิกจายงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๔.๓ แจงครู/บุคลากร เก่ียวกับการอบรมและ
การศกึษาตอ 
    ๔.๔ สานสัมพันธระหวางครูกับผูปกครองและออก
เยีย่มบานตามโครงการเยี่ยมบานนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ติดตามการสรุปโครงการ/กิจกรรม 
    ๕.๒ สรุปงบประมาณประจําปเม่ือสิ้นงบประมาณ 
รายงานตอผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อเสนอตอสํานัก
การศกึษา 
    ๕.๓ สรปุรายงานการเขารับการอบรม 
    ๕.๔ ติดตามผลการขออนุมัติการจัดสรางโรงอาหาร 
    ๕.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการประชุมผูปกครอง
และโครงการออกเยี่ยมบานนักเรียน 
    ๕.๖ ผลการตรวจคัดกรองปสสาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ จัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    ๑.๒ ตรวจสอบและควบคุมการจัดทําบัญชีการเงินให
เปนระบบ ถูกตอง 
    ๑.๓ จัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและการตรวจคัดกรองปสสาวะของบุคลากร 
    ๑.๔ จัดโครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา การสอนตามโครงการครู DARE และ
บริการใหคําปรึกษากับนักเรียนและมอบทุนการศึกษา 
    ๑.๕ ปรับปรุงอาคารเรยีนและจัดบรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
    ๑.๖ เพ่ิมการประชาสัมพันธงานโรงเรียนและเนน
การมีสวนรวมขององคกร ภาคี เครือขายในการจัด
การศกึษา 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดและขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
    ๒.๒ เจาหนาที่การเงินและพัสดุยังขาดความเขาใจใน 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
    ๒.๓ ครู/บุคลากรขาดทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและครูขาดความรูเรื่องสารเสพติดใหโทษ
บางชนิด 
     

สรุปผลการประเมิน 
    จากการวิเคราะหประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พบวา กิจกรรมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียนและ
หองเรียนพิเศษ และกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัด
การศกึษา มีการควบคุมเพียงพอ ประสบผลสําเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม      
    แตอยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวขางตน ยังมีความ
เสี่ยงในเรื่อง ดังนี ้ 
    ๑. กิจกรรมกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ๒. กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินดานการ
จัดทําบัญชี 
    ๓. กิจกรรมการฝกอบรมพัฒนาครู บุคลากรและการ
คัดกรองหาสารเสพติดในครูและบุคลากร 
    ๔. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
    ๕. กิจกรรมการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสภาพแวดลอม 
    ๖. กิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
การประชาสัมพันธ 
    ทั้งนี้ในการประเมินความเสี่ยงบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมในการระบุความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญ
รวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทํางานรวมกัน 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๒.๔ นักเรียนมีปญหาดานการปรับตัวและมี
พฤติกรรมเสีย่ง และดานหนาโรงเรียนมีการจราจร
แออัดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
    ๒.๕ อาคารเรียนมจีํานวนหองปฏิบัติการไมเพียงพอ 
พ้ืนอาคารอเนกประสงคชํารุด 
    ๒.๖ สถานศึกษายังขาดการยอมรับจากผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียน 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ นิเทศการสอน และรายงานผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนลายลักษณอักษรอยางสม่ําเสมอ 
    ๓.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการอยางสม่ําเสมอ 
    ๓.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานครูอยางสม่ําเสมอ 
    ๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๔.๑ ประชาสัมพันธงานโรงเรยีนลงในเว็บไซด
โรงเรียน 
   ๔.๒ รวบรวมขอมูลภายนอกดานกฎระเบียบ และขอ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับงานโรงเรียน 
   ๔.๓ แจงระเบียบและหลักเกณฑการปฏิบัติงานใน
สวนที่เก่ียวของใหเจาหนาที่ทราบ 
   ๔.๔ ใชระบบอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูล 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ๕.๑ มีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานดาน
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
   ๕.๒ ตรวจสอบการทําเอกสารอยางเปนประจํา 
   ๕.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๕.๔ สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานตอ
ผูบังคบับัญชาทราบตามลําดับเพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไขสวนที่ผิดพลาดตอไป 
 

 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑ 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และแผนการศึกษา เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนภายในศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๑.๒ มีประกาศมอบหมายงานอยางชัดเจน 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ หลักสูตรที่จัดทําขึ้นเนื้อหาไมครอบคลุมในเรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงเทาที่ควร และการพัฒนาการศึกษา
ยังไมเพียงพอ  
    ๒.๒ ขาดบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ โดยตรงและบุคลากรมีภาระงานที่รับผิดชอบ
มาก 
    ๒.๓ ขาดแคลนครูผูดูแลเด็กตามจํานวนเด็กเล็กที่
เพ่ิมขึ้น 
    ๒.๔ ไมมีหลงัคาคลุมทางเชื่อมตออาคารเรียน และ
เครื่องเลนเด็กเล็กชํารุด 
   ๒.๕ เด็กเล็กขาดระเบียบวินัยและผูปกครองยังไมให
ความรวมมือในบางกิจกรรม 
    ๒.๖ ชุนชนและผูปกครองยังไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร 
    ๒.๗ ผลการตรวจปสสาวะยังไมแนนอน 
 

ผลการประเมิน 
    จากสภาพแวดลอมทางระบบการควบคุมภายในมี
สวนชวยสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต
บุคลากรมีจํากัดและมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึ้น การ
ดูแลเด็กเล็กที่ไมท่ัวถึงอาจทําใหเด็กเกิดอุบัติเหตุจากการ
เลน ประกอบกับอาคารเรียน เครื่องเลนสนามและรอบ
รั้วภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่สนามไมมีความ
ปลอดภัยตอผูเรียน ในการรักษาความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
๑ ดานการจัดทําแผนการจัดประสบการณมีการกําหนด 
วัน เวลา สงแผน/มีครูดานวิชาการควบคุมดูแลให
คําแนะนํา 
 
    การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับศูนยเด็กเล็ก  ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสวน
ใหญจะเปนเรื่องราวเก่ียวกับประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน การประเมินความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง  แตมีขอควรปรับปรุงเพ่ือใหการ
ประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมมากขึ้นนั้นคือ ควร
ใหบุคลากรทุกคนรวมในการระบุความเสี่ยงและการ
จัดลําดับความสําคัญรวมท้ังการขจัดหรือลดความเสี่ยง
ไมมีการเปรียบเทียบตนทุนของการดําเนินงานกับผลงาน
ที่เกิดขึ้นในการประเมินความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมการทํางานของงานดานตางๆ ใหเปนไป
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 
    ๓.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
ตางๆ ทกุครั้งเสนอตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาตอไป 
    ๓.๓ ใหคณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของงานดานตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อตรวจสอบความถูกตองและดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป 
    ๓.๔ จัดสงเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของไปศึกษาอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหมๆอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน 
   ๓.๕ จัดหาคูมือแนวทางในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
มาไวเพ่ือศึกษาหาขอมูลในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๖ จัดกิจกรรม โครงการสงเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม 
   ๓.๗ ครูผูดูแลเด็กอบรมสั่งสอนการปฏิบัติตนใหกับ
เด็กเล็ก 
   ๓.๘ รณรงคการทําวิจัยในชั้นเรียน 
   ๓.๙ กําหนดขอบขายของงานและการแบงแยกหนาที่
ของครูผูดูแลเด็กใหชัดเจน 
   ๓.๑๐ ดําเนินการ กํากับ ติดตาม ดูแล แกไขปรับปรุง
ใหมีความปลอดภัยพรอมใชงาน 
   ๓.๑๑ จัดทําเอกสารเผยแพรใหศึกษาเอง 
   ๓.๑๒ ชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหคณะผูปกครองฟง 
    ๓.๑๓ ตรวจสอบเครื่องเลนสนามใหมีความปลอดภัย 
และพรอมใชงานอยูเสมอ 

 
    มีกิจกรรมควบคุมที่สําคัญเหมาะสม และมีการ
กําหนดระยะเวลาในการสรุปผลการดําเนินงาน และ
กําหนดขอบขายงานอยางเปนระบบ แตควรมสีวนที่
จะตองปรับปรงุ คือ การจัดสงเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของ
ไปศึกษาอบรมยังมีการอบรมในกฎระเบียบใหมๆ เพ่ือ
นํามาปฏิบัติงานใหถูกตองตามความเปลี่ยนแปลงของ
งานในดานตางๆ 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ กําหนดระบบสารสนเทศที่เปนระบบมากขึ้น
กวาเดิม และการรายงานผลการดําเนินงานของ
เจาหนาที่งานตางๆ เพ่ือใชในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจเปนระเบียบมากข้ึนกวาเดิม 
    ๔.๒ รวบรวมขอมูลภายนอกของงานดานตางๆ ดาน
ระเบียบ กฎ และการเปลีย่นแปลงเก่ียวกับงานเพ่ือ
พัฒนาการงานดานตางๆ ของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ๔.๓ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลเด็กที่มี
ตอเด็กเล็ก 
    ๔.๔ มีการตรวจสอบรายงาน มีการจัดทํา
เอกสารรายงานตางๆ โดยจัดทําใหรูปแบบเอกสารและ
รายงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
    ๔.๕ จัดทําสานสัมพันธถึงผูปกครองอยางสม่ําเสมอ 
    ๔.๖ ออกเยี่ยมบานตามโครงการพอแมคนท่ีสอง 
    ๔.๗ มีการประชาสมพันธใหเด็กเล็กปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ กติกา 
    ๔.๗ ชี้แจงกฎกติกาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
ผูปกครองฟงและทําความเขาใจและปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่ตั้งไว 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ มีการรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ เปน
ลายลักษณอักษรและรายงานผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 
    ๕.๒ มีการติดตามปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาขอบกพรองที่ตรวจพบจากงานดานตางๆ เพ่ือ
ดําเนินการแกไขในสวนที่เก่ียวของอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 
 
 

     
มกีารเยี่ยมบานตามโครงการพอแมคนที่ ๒ อยาง
สม่ําเสมอการประชาสัมพันธใหเด็กเล็กและผูปกครอง
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ตางๆ ของศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมิน 
    สภาพแวดลอมกาควบคุม  มีคําสั่งมอบหมายงานให
บุคลากรไดรับผิดชอบงานดานตางๆ แตยังขาดแคลน
บุคลากรใหบางสวนในการปฏิบัติงานจริง  ในดานการ
ประเมินความเสี่ยงควรใหบุคลากรทุกคน  ไดมีสวนรวม
ในการระบุความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญ
รวมทั้งการขจัดหรือลดความเสี่ยงและเพ่ิมประสิทธิผลใน
การทํางานใหมากขึ้น  ในดานกิจกรรมควบคุมได
บางสวน  ดานสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมได
บางสวน  การติดตามผลมีความเหมาะสม 
 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มกีารจัดทําหลักสูตรศนูย
พัฒนาเด็กเล็กและแผนการศึกษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดการเรยีนการสอน มีคําสั่งแตงตั้งครู ผูดูแลเด็ก 
และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และกําหนดขอบขายของ
งาน และการแบงงานในหนาท่ีของครูผูดูแลเด็กและ
บุคลากรใหเหมาะสมและชัดเจน โดยมีการแบง
มาตรฐานออกเปน ๖ ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานบุคคล ดานอาคาร สถานที่ 
สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสงเสริม
สนับสนุน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    ๑.๒ เทศบาลมีคาํสั่งใหเจาหนาที่สํานักการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ๑.๒ เทศบาลมีคาํสั่งใหเจาหนาที่สํานักการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่การเงินและบัญชี 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ ประชาชนยังไมทราบขอมูลขาวสารในดานการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
    ๒.๒ ผูชวยธุรการขาดทักษะและประสบการณ
ความรูความเขาใจการปฏิบัติงานดานธุรการ การเงิน
และพัสดุ  
    ๒.๓ บุคลากรบางรายมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติด
สารเสพติด 
    ๒.๔ ขาดแคลนครูรักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ 
     

ผลการประเมิน 
    จากสภาพแวดลอมทางระบบการควบคุมภายในมี
สวนชวยสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  แต
เนื่องจากศนูยพัฒนาเด็กเล็กเริ่มตนจัดการเรียนการสอน 
ระบบการจัดการเรียนการสอนยังไมเปนไปตาม
มาตรฐานเทาที่ควร บุคลากรมีจํากัดและมีภาระงานที่
รับผิดชอบมากขึ้น และครูผูดูแลเด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษาขาดความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและบริบทของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และบุคลากรขาดความเขาใจใน
ระเบียบการปฏิบัติงานดานตางๆ ดานอาคารสถานที่ยัง
ไมมีความปลอดภัยตอเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมกับศูนยเด็กเล็ก ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสวน
ใหญจะเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงาน 
 
 
     



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
   ๒.๕ โตะรับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็กชํารุดตาม
อายุการใชงาน 
    ๒.๖ บริเวณภายนอกอาคารเรียนไมเอื้อตอการจัด
บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และยังขาดรม
เงา/สถานที่ทํากิจกรรม 
    ๒.๗ ลูกจางตําแหนงผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ใหมยัง
ขาดประสบการณการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ๒.๘ ผูปกครองบางรายยังมีทัศนคติในทางลบกับการ
จัดการเรียนการสอน 
    ๒.๙ กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางรายยัง
ไมเขาใจหลักการบริหารจัดการ การมีสวนรวมศนูย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
    ๒.๑๐ ผูปกครองบางรายยังมีทัศนคติในทางลบกับ
การจัดการเรียนการสอน 
    ๒.๑๑ เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมือง
กาฬสินธุมีการจัดกิจกรรมรวมกันนอย  

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ประชุมผูปกครองใหทราบถึงบริบทของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๓.๒ สงผูชวยธุรการเขารับการอบรมทักษะและ
ประสบการณความรูความเขาใจการปฏิบัติงานดาน
ธุรการ การเงนิและพัสดุ 
    ๓.๓ ตรวจปสสาวะคัดกรองหาสารเสพติด 
    ๓.๔ ควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคาํสั่งที่
ไดรับมอบหมาย 
    ๓.๕ จัดหาโตะอาหารสํารองใหกับเด็กเล็กใชในการ
รับประทานอาหาร 
    ๓.๖ บูรณาการพ้ืนที่ภายในอาคารเรียนและขอใช
สถานที่ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มีกิจกรรมควบคุมที่สําคัญเหมาะสม แตควรมีสวนที่
จะตองปรับปรุง คือ มีการกําหนดแตไมไดมีการจัดทํา
ทะเบียนควบคุมการทํางานเฉพาะดาน การระบุความ
เสี่ยงยังไมครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

    ๓.๗ สงลูกจางตําแหนงผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติหนาที่ใหม
เขารับการอบรม 
    ๓.๘ คัดกรองเด็กใหความรูครู/ผูปกครองให
คําปรึกษาผูปกครอง 
    ๓.๙ อบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
    ๓.๑๐ จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง ชุมชน ซักซอม 
ทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายระเบียบของ ศพด. และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาเด็ก
เล็ก 
    ๓.๑๑ เครืองขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมือง
กาฬสินธุมีกิจกรรมรวมกันปละ ๑ ครั้ง คือ กีฬา
เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ ประชาสัมพันธกิจกรรมและการบริหารศนูย
พัฒนาเดก็เล็กใหประชาชนทราบและเขาใจตามระเบียบ
การดําเนินงานและขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ๔.๒ จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธรวบรั้ว
โรงเรียนใหชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุทราบ 
    ๔.๓ ประชุมครู/บุคลากรทางการศึกษาเพื่อแจง
ขาวสารใหทราบเปนประจําทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การเยี่ยมบานตามโครงการพอแมคนท่ี ๒ อยาง
สม่ําเสมอการประชาสัมพันธใหเด็กเล็กและผูปกครอง
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ กติกา ตางๆ ของศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินความพึงพอใจจากผูปกครองและชุมชน 
ตอผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    ๕.๒ คณะกรรมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองและดําเนินการตามระเบียบ
ตอไป 
    ๕.๓ สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
ตางๆ ทุกครั้งเสนอตอผูบริหารเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
    ๕.๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆ และ
แกไขปญหาขอบกพรองท่ีตรวจพบจากการทํางานอยาง
สม่ําเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 
    สภาพแวดลอมกาควบคุม  มีคําสั่งมอบหมายงานให
บุคลากรไดรับผิดชอบงานดานตางๆ แตบุคลากรบางราย
ยังขาดทักษะประสบการณ  ในดานการประเมินความ
เสี่ยงควรมีสวนรวมในการระบุความเสี่ยงและการ
จัดลําดับความสําคัญรวมท้ังการขจัดหรือลดความเสี่ยง
และเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางานใหมากขึ้น  ในดาน
กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารและกิจกรรม
การติดตามผล 
 



 
 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
กองวิชาการและแผนงาน 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ การตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 
    ๑.๒ มีคําสั่งมอบหมายใหพนักงาน/พนักงานจางใน
การปฏิบัติงาน 
    ๑.๓ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
    ๑.๔ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ
การบริการของเทศบาล 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ บุคลากรขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติตัว 
    ๒.๒ การประชาคมปญหาความตองการของ
ประชาชนเพ่ือนํามาวางแผนพัฒนาและจัดทํา
งบประมาณยังไมครอบคลุมและทั่วถึง 
    ๒.๓ ขอมลูรายละเอียดแผนงาน/โครงการไมชัดเจน
อาจทําใหการประมาณการรายจาย/แผนงาน/โครงการ 
ในเทศบัญญัติไมตรงกับแผนพัฒนาเทศบาล 
    ๒.๔ ผูนําชุมชนที่เปนผูใหขอมูลกับสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชนไมแทจริง 
    ๒.๕ การใชดุลพินิจในการวิเคราะหปญหาขอเท็จจริง
และขอกฎหมายไมตรงกันเนื่องจากขาดความรูความ
เขาใจในแตละเรื่อง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ตรวจปสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
    ๓.๒ กําชับไมใหบุคลากรยุงเก่ียวกับสารเสพติดทุก
ประเภท 
 

ผลการประเมิน 
    กองวิชาการและแผนงานไดนํากิจกรรมมาวิเคราะห
ผลการประเมินพบวา กิจกรรมการตรวจคัดกรองหาสาร
เสพติดในบุคลากร กิจกรรมการพิมพและการเสนอ
หนังสือ กิจกรรมการประชาคมปญหาความตองการของ
ประชาชน กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของเทศบาล และกิจกรรมการใชดุลพินิจในการ
วิเคราะหปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายไมตรงกัน ยัง
ตองมีการแกไขปรับปรุงตอไป เพื่อนําขอเสนอแนะที่
ไดมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ
ประชาชน 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
    ๓.๓ จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน 
    ๓.๔ มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผน 
    ๓.๕ พัฒนาผูนําชุมชนใหมีความเขมแข็งที่พ่ึงตนเอง
ได 
    ๓.๖ จัดอบรมสวนการงานเก่ียวกับการใชกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ จัดทําหนังสือแจงบุคลากรถึงบทลงโทษของผู
เสพสารเสพติด 
    ๔.๒ มีการใหความรูเก่ียวกับนโยบายและมาตรการ
แกผูท่ีเก่ียวของ 
    ๔.๓ ทําหนังสือแจงคณะกรรมการชุมชนและผูนํา
ชุมชนรวมประชมุเพ่ือรับทราบปญหา 
    ๔.๔ สงหนังสือขอความรวมมือกับกองสวัสดิการ
สังคมในการประสานกับผูนําชุมชนแตละชุมชน 
    ๔.๕ ทําหนังสือแจงสํานักการชางตรวจสอบขอมูล
รายละเอียดใหตรงตามพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ 
    ๔.๗ ทําบันทึกเก่ียวกับกฎหมายหรือการใชดุลพินิจ
ดานกฎหมายและแจงเรื่องใหสวนการงานที่เก่ียวของ
ทราบ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานใหผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงานทราบอยางตอเนื่อง 
    ๕.๒ จัดทําแบบสอบถามการรับปญหาของแตละ
ชุมชน 
    ๕.๓ รายงานผลการดําเนินใหผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงานทราบอยางตอเนื่อง 
    ๕.๔ ประสานสวนการงานโดยสอบถามถึงปญหาการ
ใชดุลพินิจดานกฎหมาย 

 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
กองสวัสดิการสังคม 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑ คําสั่งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหตรง
กับตําแหนงและหนาที่ใหตรงกับบุคคลในกองสวัสดิการ
สังคม 
    ๑.๒ การวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานฝาย/งาน ใน
ใหตรงกับตําแหนงและสายงานที่รับผิดชอบ ในกอง
สวัสดิการสังคม และชวยเหลืองานซึ่งกันและกันให
ประสบความสําเร็จที่ไดรับมอบหมาย 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ บุคลากรขาดความรูความเขาใจและทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
    ๒.๒ ชุมชนไมใหความรวมมือในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน และไมกลาแจงเบาะแส
สําหรับผูคา ผูเสพ เพราะเปนผูมีอิทธิพลและชุมชนขาด
ความสามัคคี 
    ๒.๓ ชุมชนขาดความรูความเขาใจในพิษภัย ผลราน
ที่จะเกิดข้ึนจากยาเสพติด 
    ๒.๔ ผลการตรวจปสสาวะยังไมแนนอน บุคลากร
ไมใหความรวมมือเทาที่ควร 
    ๒.๕ ผูประกอบการหอพักยังไมเขาถึงการบริการ
และประสานงานทองถ่ินและผูประกอบการยังยึดติดขอ
กฎหมายเดิม 
    ๒.๖ สมาชิกไมสงเงินตามระยะเวลาที่กําหนด 
คณะทํางานไมเขาใจระบบการทํางาน ตัวแทนเก็บเงิน
บางรายไมไปเก็บเงินและนําสงเงินลาชากวากําหนด 
    ๒.๗ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจใน
ระเบียบการจายเงินเบี้ยยงัชีพและการขึ้นทะเบียนเบี้ย
ยังชีพ มีการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุที่เสียชีวิต เกิด
ความซ้ําซอนในการรับเบี้ยยังชีพ 

 
 
- มีคําสั่งเทศบาลมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมและชัดเจน 
- มีการอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจข้ันตอนของการ
ปฏิบัติ ใหมีทักษะพรอมทัง้จะใหมีการรูจักบทบาทหนาที่ 
 
 
 
 
- จากการปฏิบัติงานบุคลากรขาดประสบการณและ
ความพรอมเนื่องจากสาเหตุปฏิบัติหนาที่ใหมและเปน
เรื่องใหม ๆ ที่ยังไมเคยปฏิบัติทําใหเกิดความไมมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๓. กิจกรรมควบคุม 
    ๓.๑ ควบคุมในเรื่องบทบาทหนาที่ของทองถิ่น ที่
ไดรับการถายโอนภารกิจในการจายเงินอุดหนุน
โครงการตางๆ ใหถูกตองแมนยํา 
    ๓.๒ ชุมชนใหความรวมมือการปองกันยาเสพติด 
โดยการเฝาระวังของคณะกรรมการชุมชน และแจง
เบาะแสการคายาเสพติด 
    ๓.๓ ชุมชนติดตั้งตูแดงเพ่ือรับขอมูลดานยาเสพติด 
    ๓.๔ จัดทําโครงการรณรงคใหความรูแกประชาชน
โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง 
    ๓.๕ มีการ Re-X-Ray เพ่ือคนหาผูเสพ ผูติดยาเสพ
ติดในชุมชน ทุก ๖ เดือน 
    ๓.๖ นําผูที่ผานเวทีประชาคมในการลงพ้ืนที่ Re-X-
Ray เขาสูกระบวนการบําบัด รักษา ตามกระบวนการ
บําบัด ฟนฟูของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับผูเสพ
พรอมท้ังสงฝกอบรมอาชีพ 
    ๓.๗ ตรวจหอพักใหเปนไปตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘ 
    ๓.๘ สุมตรวจปสสาวะคัดกรองหาสารเสพติดเปน
ประจํา 
    ๓.๙ ตัวแทนหรือเครือขายกองทุนสวัสดิการ แจงให
สมาชิกทราบถึงเงื่อนไข และรายละเอียดของสวัสดิการ
ที่จะไดรับจากกองทุน 
    ๓.๑๐ เจาหนาที่ศึกษาถึงระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ อยางละเอียดและประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ  
ผูพิการ ที่มีคุณสมบัติครบถวนมาขึ้นทะเบียนตามวัน
เวลาที่กําหนด 
 
 

 
- สงบุคลากรเขารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก
องคกรใหเหมาะสมกับตําแหนง เพ่ือนํามาปฏิบัติหนาที่
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคตามนโยบาย 
- การปฏิบัติงานแตละครัง้มีการจดบันทึก เพ่ือจะทํา
รายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาเปนประจํา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.๔ (ตอ) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔.๑ แจงเวียนหนังสือ/จัดประชุมชี้แจง/กําหนด
วิธีการสํารวจขอมูลโดยเอกสาร แผนดิสกและอีเมล 
    ๔.๒ การจัดทํารายงานประจําวัน/ประจําเดือน/
ประจําป เสนอตอผูบังคับบัญชา 
    ๔.๓ การแจงเวียน ระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย เพราะ
หนังสือ สัง่การตางๆ ใหทุกสํานัก/กอง/ฝาย ทราบ 
    ๔.๔ ประชุมใหความรูกับผูประกอบการหอพัก 
 
 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ๕.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
พนักงานจางท่ัวไปทุก ๆ ๖ เดือน 
    ๕.๒ ประเมินผลกิจกรรม โครงการของฝายตาง ๆ 
ในกองสวัสดิการสังคม 
    ๕.๓ สรุปการจัดทํารายงานผล สรุปผลของโครงการ
โดยชี้แจงผลการดําเนินงานตามโครงการพรอมทั้ง
ขอเท็จจริงตอผูบริหาร 
    ๕.๔ ติดตามผูที่ผานการบําบัดฟนฟู เดือนละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือใหการชวยเหลือดานสุขภาพ/การสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ/และการปรับเปลี่ยนพฤติการณไมใหยุง
เก่ียวกับยาเสพติดอีก  
    ๕.๔ สรุปรายงานผูประกอบกิจการหอพักใหนาย
ทะเบียนและผูวาราชการจังหวัดทราบทุกครั้งท่ีมีการตอ
ใบอนุญาต 

 
- การแจงเวียนหนังสือ เพ่ือทําความเขาใจรวมกันทําให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยมีความ
รอบคอบไดชัดเจน 
- เปนการประชาสัมพันธ แจงกับ สํานัก/กอง/ฝาย ให
ทราบถึงระเบียบคําสั่ง กฎหมายและหนังสือ สั่งการ 
เรงดวนตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงหรือสั่งใหทําใน
กําหนดเวลาที่ตองเรงดําเนินการและวิธีปฏิบัติเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
- เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประเมินผลพนกังานจางเพ่ือตออายุ
สัญญาจาง 
- เปนการประเมินผลตามโครงการตาง ๆ ที่ดําเนินการ
แลวเสร็จถึงความพึงพอใจที่ไดรับจากโครงการและขอดี
ขอเสีย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป 
- ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ เสนอ
ชี้แจงตอผูบังคับบัญชา กับขอดีขอเสีย และความพึงพอ 
ใจของประชาชนโดยสรุปทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.๔ (ตอ) 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
รานงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

     
 

ผลการประเมินรวม 
    โครงสรางการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดกําหนดได ๕ องคประกอบใน
การประเมินความเสี่ยงไดแยกประเมินเปน ๔ ฝาย คือ 
    ๑. ฝายพัฒนาชุมชน มีความเสี่ยงที่จะตองบริหาร
ความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน เรื่องการรับ-สงเงนิ ของ
กองทุน   
   ๒. ฝายสังคมสงเคราะห  มีความเสี่ยงที่ตองบริหาร
ความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
คือ การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ตามโครงการ
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการเบิกจายเบี้ยยังชีพ 
    ๓. ฝายบริหารทั่วไป มีความเสี่ยงที่จะตองบริหาร
ความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
คือ การดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการในกองสวัสดิการ
สังคม ในการจัดซื้อจัดจาง คาวัสดุและโครงการตาง ๆ 
การจัดทําฎีกาเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ 
    ๔. ฝายสงเสริมสวัสดิการสงัคม มีความเสี่ยงหรือ
กําหนดแผนการปรับปรุงควบคมุภายใน คือการ
ตรวจสอบเรื่องสารเสพติดของเจาหนาที่ในสํานักงาน 
โครงการฟนฟูผูติดยาเสพติด โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชนและการถายโอนภารกิจหอพัก 
    ผลการประเมิน พบวา ทั้ง ๔ ฝาย ไดดําเนินการ
บริหารความเสีย่งหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุม โดยมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ความเพียงพอ พบความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดและ
ยังคงสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง ดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมิน 
          เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ ๕ องคประกอบ มีประสิทธิผลและเพียง
พอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุง
กระบวนการควบคุม เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   
 
 
 

.............................…………………… 
(นายจารุวัฒน    บุญเพ่ิม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 



               แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือปูองการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
กิจกรรม  การดูแลอาคารส านักงานให้มี
ความคงทนถาวร 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้อาคารส านักงานมีความคงทน
ถาวรและมีความปลอดภัยกับพนักงาน
และผู้มาติดต่อราชการ 

- บุคลากรบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 
- การตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะหาสารเสพ
ติดยังไม่แน่นอน 
 
 
  
- อาคารส านักงาน
ก่อสร้างมานาน 

- ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองหาสาร
เสพติด 
- ก าชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท 
 
 
- หมั่นตรวจตรา
ดูแลอาคาร
ส านักงานเป็น
ประจ า 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะให้
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลทราบ  
 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ส ารวจอาคาร
ส านักงานเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 

- บุคลากรบางรายทราบ
ล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- อาคารส านักงานบางจุด
ช ารุดยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
 

- มีบทลงโทษส าหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
สารเสพติดก่อนเข้าเป็น
พนักงานเทศบาลและ
การต่อสัญญาจ้างทุกครั้ง
จะมีการตรวจสารเสพติด 
 
 
- ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ส านักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 
นายนิกร  แต้มแก้ว 
นายลิขิต  ไชยภ ู

จ.อ.ภราดร เนตรวงษ ์
นายกฤษณะ  จีนซื่อ 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย ์

 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
นายพงษ์ธร  โพธิแท่น 

นางสาวจันทร์ตรี  
กอสัตย ์

 
 



      แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การดูแลบ้านพักเทศบาลและ
แฟลตเทศบาล 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้บ้านพักเทศบาลและแฟลต
เทศบาลมีความคงทนถาวรและมี
ความปลอดภัยแก่พนักงานที่
อาศัยอยู่ 

 

กิจกรรม  การควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของส านักปลัดเทศบาล 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้รถยนต์ส่วนกลางของส านัก
ปลัดเทศบาล อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ   
 
 

- บ้านพักเทศบาล
และแฟลตเทศบาล
ก่อสร้างมานาน 
 
 
 
 
 

- รถยนต์ส่วนกลาง
มีอายุการใช้งานมา
นาน 
 

- ตรวจตราดูแล
บ้านพักและแฟลต
เทศบาลเป็น
ประจ า 

 
 

 
 

- มีสมุดควบคุม
การใช้รถยนต์ทุก
คัน 
- มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานให้
รับผิดชอบในการ
ดูแลรถยนต์ 

 

- รายงานผลการ
ส ารวจบ้านพัก
เทศบาลและแฟลต
เทศบาลเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

 
 
- ตรวจสมุดควบคุม
การใช้รถยนต์
ส่วนกลางทุกคัน 

- บ้านพักเทศบาลและแฟลต
เทศบาลมีสภาพเก่าและช ารุด
เนื่องจากก่อสร้างมานาน 
 
 
 
 
 

- รถยนต์ส่วนกลางมีการใช้
งานอยู่เป็นประจ าท าให้
รถยนต์บางส่วนมีสภาพช ารุด 

- ซ่อมแซมบ้านพัก
เทศบาลและแฟลต
เทศบาลให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 
 
 

- ดูแลและรักษารถยนต์
ส่วนกลางทุกคันให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายบรหิารงานท่ัวไป 
ฝุายทะเบยีนราษฎรฯ 
ฝุายรักษาความสงบ 

ฝุายปูองกันฯ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
กิจกรรม  การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลโดยการควบคุม
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นตาม
กฎหมาย พ.ร.บ.๒๕๔๒ มาตร ๓๕ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่งไม่ให้สูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของ
เงินงบประมาณประจ าปี 
 
 

 
- การขออัตราก าลัง
ของแต่ละส านัก/
กอง ยังไม่เหมาะสม
กับปริมาณงานจริง 

 
- ก าหนด
โครงสร้างกรอบ
อัตราก าลังของ
พนักงานและ
ลูกจ้างส าหรับ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
ของเทศบาล 

 
- ควบคุมการขอ
ก าหนดต าแหน่ง
ของแต่ละส านัก/
กอง ไม่ให้เกิน
จ านวน 
- ลดการก าหนด
ต าแหน่งขึ้นมาใหม่
และยุบเลิก
ต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลทันทีใน
กรณีท่ีมีต าแหน่ง
ว่าง 
 

 
 

 
- ส านัก/กอง ต่างๆ มีความ
ต้องการที่จะก าหนดต าแหน่ง
ใหม่ข้ึนมาให้มากท่ีสุด โดยไม่
ค านึงถึงปริมาณงาน คือ การ
ก าหนดต าแหน่งคนจนล้นงาน 
โดยขาดหลักการจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน 

 
- ผู้บริหารมีการเรียก
ประชุมทุกครั้งที่จะมีการ
ก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ือ
กลั่นกรองการก าหนด
ต าแหน่งต่างๆ ว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อย
เพียงใดโดยเฉพาะเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายจะต้องไม่
เกินร้อยละ ๔๐ ของเงิน
งบประมาณ 

 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่า
หอประชุมและค่าบริการอ่ืน ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเก็บค่าเช่าหอประชุม 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียม เป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 
กิจกรรม  การออกใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 

- การรับช าระ
ค่าธรรมเนียมเช่า
หอประชุมหลังเวลา
ปิดรับเงิน 
 
 
 
 
- การรับช าระ
ค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบหลังเวลาปิด
รับเงิน 

- ออกใบเสร็จรับ 
เงินและค าร้องขอ
ใช้หอประชุมให้ 
กับผู้มาช าระเงิน
ค่าเช่าหอประชุม
ทุกครั้ง 
 
 
- ออกใบเสร็จรับ 
เงินให้กับผู้มา 
ช าระค่าธรรม 
เนียมสมัครสอบ
ทุกครั้ง 

- ตรวจสอบการ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบการ
ออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง 
 

 
 

- ผู้ขอใช้ห้องประชุมมาช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
หลังเวลาที่ส านักการคลัง
ก าหนดรับเงินแล้ว 
 
 
 
 
- ผู้สมัครสอบมาช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
หลังเวลาที่ส านักการคลัง
ก าหนดรับเงินแล้ว 

- น าส่งเงินต่อเจ้าหน้าที่
การเงินส านักการคลัง
เพ่ือเก็บรักษาในตู้นิภัย
เพ่ือน าฝากธนาคารในวัน
ถัดไป 
 
 
 
- น าส่งเงินต่อเจ้าหน้าที่
การเงินส านักการคลัง
เพ่ือเก็บรักษาในตู้นิภัย
เพ่ือน าฝากธนาคารในวัน
ถัดไป 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายการเจ้าหน้าที่ 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเรียกเงินเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่ารับรอง
เอกสารทะเบียนราษฎร 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
เป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและ
โปร่งใสสุจริต มีความเข้าใจอันดีของ
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

- ผู้ปฏิบัตงิานขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

- มีค าสั่งแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน
อย่างชัดเจน 
- หัวหน้าฝุาย
ทะเบียนฯ ตรวจ 
สอบใบเสร็จรับ 
เงินเอกสารบันทึก
เปรียบเทียบปรับ
และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 
 

- ท าการตรวจสอบ
การด าเนินการ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

 
 

- การเปลี่ยนตัวพนักงานใหม่
หรือสับเปลี่ยนต าแหน่งอาจ
ท าให้พนักงานใหม่ขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียก
เก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และอ่ืนๆ 

- หัวหน้าฝุายทะเบียนฯ 
ท าการเรียกประชุมชี้แจง
สายงานและท าความ
เข้าใจการเรียกเก็บเงิน
ต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายทะเบียน

ราษฎรและบัตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที ่๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและค่ารับรอง
เอกสาร บัตรประจ าตัวประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และรับรองเอกสาร บัตรประจ าตัว
ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็น
ธรรมและโปร่งใสสุจริต มีความเข้าใจอัน
ดีของประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับและค่า
รับรองเอกสาร 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 
 
 
 
 
 

- มีค าสั่งแบ่งงาน
และมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน
อย่างชัดเจน 
- หัวหน้าฝุาย
ทะเบียนฯ ตรวจ 
สอบใบเสร็จรับ 
เงิน เอกสาร
บันทึกเปรียบ 
เทียบปรับ 
และเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

- ท าการตรวจสอบ
การด าเนินการ
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 

 
 

- การเปลี่ยนตัวพนักงานใหม่
หรือสับเปลี่ยนต าแหน่งอาจ
ท าให้พนักงานใหม่ขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการเรียก
เก็บเงนิค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และค่ารับรองเอกสาร บัตร
ประจ าตัวประชาชน 

- หัวหน้าฝุายทะเบียนฯ 
ท าการเรียกประชุมชี้แจง
สายงานและท าความ
เข้าใจการเรียกเก็บเงิน
ต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายทะเบียน

ราษฎรและบัตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ 
แผงลอย ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ 
 
 

- การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
เทศกิจเสี่ยงต่อ
ความผิดฐานละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความ 
รู้กฎหมายเบื้องต้น 
เช่น พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้าน 
เมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
และระเบียบกระ 
ทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัด
ระเบียบทางเท้า 
- จัดท าประกาศ
ประชาสัมพนัธ์ของ
ความร่วมมือในการ
จัดระเบียบการตั้ง
วางสิ่งของบนทาง
เท้าและผิวจราจร 

- ท าการตรวจ/
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมี
หัวหน้าชุด
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้
ตรวจสอบ/ก ากับ
ดูแล 
 
 
 
 

 
 

- การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจในการ
ควบคุมและจัดระเบียบตลาด 
หาบเร่ แผงลอย ดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
อาจไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
รับผิดชอบหรือมีผู้ฝุาฝืน ตั้ง
วาง หาบเร่ แผงลอย บนทาง
เท้า หรือที่สาธารณะ 
เจ้าหน้าที่เทศกิจเสี่ยงต่อ
ความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ 

- หัวหน้าฝุายรักษาความ
สงบมีการชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน/มอบหมาย
งานหน้าแถวเช้า-บ่าย 
ทุกวันในเวลาราชการ
และประชุมสรุปปัญหา
หน้าที่เพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไขเดือนละ ๒ 
ครั้ง 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายรักษาความสงบ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV มาใช้งาน 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือเฝูาระวังดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 

- กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด เปิดการใช้
งานอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 

- จัดเจ้าหน้าที่
ดูแลระบบและ
ตรวจสอบการ
ท างานของระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV 
เป็นประจ าทุกวัน 

- รายงานผลการ
ท างานระบบ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV ให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

 
 

- ระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด CCTV ที่ใช้งานในปัจจุบัน
มีการเปิดใช้งานระบบตลอด 
๒๔ ชั่วโมง ซึ่งท าให้อุปกณ์
เกิดความช ารุดเสียหายได้ 

- ตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม
ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายรักษาความสงบ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือเตรียมความพร้อมและเฝูาระวัง
การเกิดเหตุสาธารณภัย ที่อาจเกิดข้ึนได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบและเขตพ้ืนที่ข้างเคียงท่ีได้
ร้องขอรับการสนับสนุน 
 
 
 

- สาธารณภัย
เกิดข้ึนได้โดย
ฉับพลันและยังไม่
สามารถคาดเดา
เวลาการเกิดได้
อย่างแน่นอน 
 
 
 

- ก าหนดแผนการ
ฝึกซ้อมแผนการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้สามารถสนธิ
ก าลังกับหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง 
- รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสาร
เกี่ยวข้องกับสา
ธารณภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ปูองกัน
ฯ 

- มีการซ้อมแผน
อย่างสม่ าเสมอ 
- ประชาสัมพนัธ์
อย่างทั่วถึงเพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยพร้อมทั้ง
อบรมให้ความรู้ 
- จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีปู่องกันฯ 
ให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เช่น การ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยจากสารเคมี
หรือวัตถุอันตราย
รั่วไหล 
 
 

- สาธารณภัยสามารถเกิดขึ้น
ได้จากความประมาทและ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
- เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ ยังขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยบางประเภท เช่น การ
ระงับอัคคีภัยจากสารเคมี 
หรือวัตถุอันตรายรั่วไหล 

- ปรับปรุงตามแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปีละ ๑ ครั้ง 
- ประเมินจากสถิติการ
เกิดเหตุสาธารณภัย
เทียบกับปีที่ผ่านมา 
- ทดสอบความรู้
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ปูองกันฯ ทุก 
๓ เดือน 
- จัดฝึกอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
ให้แก่ประชาชนทั้ง ๓๖ 
ชุมชน 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
ฝุายปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปูองกันการติดยาเสพติด
ของพนักงาน/พนักงานจ้าง ส านักการ
คลัง 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือปูองกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้างของส านักการคลังยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพหรือค้า
และร่วมกันต้านยาเสพติด 
 
 
 

- บุคลากรบางราย
อาจเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 

- ตรวจปัสสาวะ
ทุกเดือนและคาด
โทษพนักงาน/
พนักงานจ้าง ที่
ตรวจพบสารเสพ
ติด 

- ผลการตรวจ
ปัสสาวะของ
พนักงาน/พนักงาน
จ้าง ของส านักการ
คลังในการสุ่มตรวจ
แต่ละครั้ง 
 
 

- พนักงาน/พนักงานจ้างบาง
รายยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดข้ึนและเมื่อเสพแล้วอาจ
ต่อยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 

- จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ทุกสัปดาห์เพ่ือให้เข้าใจ
ในผลร้ายที่จะเกิดขึ้น
จากยาเสพติด 
 
 

ส านักการคลัง 
ฝุายบริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบียบฯ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหลักภารกิจหลักอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุยังขาดทักษะ
ประสบการณ์ใน
การใช้งานระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง 
e-GP 
 
 
 

- บันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ให้
ถูกต้องครบถ้วน
ทุกรายการ 

- ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกไตร
มาส 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุยังปรับการใช้งานบันทึก
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ด้านพัสดุ และฝึก
ปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
ในระบบ e-GP อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

ส านักการคลัง 
ฝุายพัสดุและ

ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเบิก-จ่าย 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 

- มีเช็คที่ผู้ทรงเช็ค
ไม่น าไปขึ้นเงิน 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องติดต่อผู้
มารบัเช็คให้มารับ
เช็ค 

- ตรวจสอบการสั่ง
จ่ายเช็คอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 

- ผู้ทรงเช็คมารับเช็คแล้วไม่
น าไปข้ึนเงินจนเช็คหมดอายุ 
ท าให้เป็นภาระทางบัญชี 

- ก าชับให้ผู้ทรงเช็คมา
รับเช็คแล้วน าไปข้ึนเงิน
โดยเร็วก่อนที่เช็คจะ
หมดอายุ 
 
 

ส านักการคลัง 
ฝุายการเงินและ

บัญชี 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเร่งรัดจัดเก็บภาษี 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด และสามารถจัดเก็บภาษีได้
ถูกต้องครบถ้วน ตามบัญชีรายละเอียด 
ผู้มาช าระภาษี (ก.ค.๑) ที่จัดเก็บเพ่ิมข้ึน
ตามเปูาหมาย 
 
 
 

- การช าระภาษี
ล่าช้า 
 
 
 

- ก าหนดนโยบาย
หรือแผนการ
เร่งรัดจัดเก็บภาษี
ให้ชัดเจน 

- ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มาช าระภาษีเป็น
ประจ าทุกเดือน 
- รายงานให้
ผู้อ านวยการส านัก
การคลังทราบ 
 
 

- ประชาชนมาช าระภาษีล่าช้า
ต้องแจ้งเตือน 

- ท าหนังสือแจ้งและทวง
ถามตามระเบียบทุก
ขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษ ี
- ออกบริการเชิงรุก
จัดเก็บภาษีและ
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีมาช าระภาษีภายใน
ก าหนด 
 
 

ส านักการคลัง 
ฝุายพัฒนารายได้ 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดท าสัญญา 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การจัดท าสัญญาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

- การช าระภาษี
ล่าช้า 
 
 
 

- ส ารวจและ
จัดท ารายชื่อผู้มา
ท าสัญญากับ
เทศบาลเป็น
ประจ าทุกวันที่ ๕ 
ของทุกเดือน 

- ตรวจสอบ
ระยะเวลาการ
สิ้นสุดของสัญญา
แต่ละประเภท 
ก่อน ๖๐ วัน 
- ตรวจสอบผู้ค้าง
ค่าเช่าสัญญาแต่ละ
ประเภท 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๓ 
เดือน ให้
ผู้อ านวยการส านัก
การคลังทราบ 
 
 

- ประชาชนมาท าสัญญาล่าช้า
และค้างค่าเช่าหรือช าระล่าช้า
ไม่เป็นไปตามสัญญา 

- ท าความเข้าใจกับผู้มา
ท าสัญญากับเทศบาล 
- แจ้งเตือนให้มาช าระค่า
เช่าภายในก าหนด 
- ออกบริการเชิงรุกรับ
ช าระรับค าร้องต่อสัญญา
และท าสัญญาเสร็จ 
 
 

ส านักการคลัง 
ฝุายผลประโยชน์

และกิจการพาณิชย์ 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ 
ตามโปรแกรม LTAX GIS 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้มีข้อมูลทางภาษีที่อยู่ใน
อ านาจของ อปท. ที่จัดเก็บภาษีมีความ
ครอบคลุมครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ธรรมกับประชาชนทุกคนที่อยู่ในข่าย
จะต้องช าระภาษีฯ และเพ่ิมรายได้ให้ 
อปท. ให้มีความมั่นคงทางด้าน
สถานะการคลัง สามารถบริหารจัดการ
ในการให้บริการชุมชนและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

- ข้อมูลทรัพย์สินมี
การเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ 
 
 
 

- จัดท ารายงาน
การปฏิบัติงาน
เป็นประจ าตาม
กรอบเวลาที่
ก าหนด 

- ได้รับการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมหรือ
โครงการที่ได้จัดท า 
ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ของทางราชการ/
หน่วยงาน เมื่อ
เสร็จสิ้นภารกิจ
โครงการทุกครั้ง 

- ข้อมูลทรัพย์สินทางแผนที่
ภาษีฯ มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์อยู่ตลอด จึงต้อง
ปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจ า
เสมอ 

- ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกรอบเวลา
ของโครงการในแต่ละ
กิจกรรม 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
เปูาประสงค์ที่ ๔ การ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดหารายได้ 
 

ส านักการคลัง 
ฝุายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือปูองการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

- บุคลากรบางราย
ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร 
- การตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะหาสารเสพ
ติดยังไม่แน่นอน 
 
 
 

- ตรวจปัสสาวะ
ทุกเดือนและคาด
โทษพนักงาน/
พนักงานจ้างที่
ตรวจพบสารเสพ
ติด 
 
 
 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะของ
พนักงาน/พนักงาน
จ้าง ของส านักการ
ช่างในกลุ่มเสี่ยงใน
แต่ละครั้ง  
 
 
 

- พนักงาน/พนักงานจ้างบาง
รายยังไม่ให้ความร่วมมือและ
ยังไม่เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดข้ึนและเมื่อเสพแล้วต่อ
ยอดเป็นผู้ค้ารายย่อยได้ 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
ทุกสัปดาห์และให้ความ
เข้าใจในผลร้ายที่จะ
เกิดข้ึนจากยาเสพติด 
 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
ฝุายบริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การควบคุมงานก่อสร้างและ
การติดตามงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้การควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นไปตามรูปแบบรายการ สัญญาจ้าง 
และตามมาตรฐานหลักวิชาช่างมุ่งรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการอย่างสูงสุด 
 
 
กิจกรรม  การออกแบบ เขียนแบบ/
ประมาณราคาโครงการตามเทศบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 

- บุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
- การประมาณ
ราคางานก่อสร้าง
อาจไม่ตรงตาม
เปูาหมาย 

- จัดให้มีเจ้าหน้า 
ที่ควบคุมงานตาม
ค าสั่งแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
- ออกแบบและ
ประมาณราคาโดย
ปฏิบัติตาระเบียบ  
กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องตาม
แผนงาน/โครงการ
ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

- ตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/แบบ
รายงานควบคุม
งานก่อสร้าง 
- สุ่มตรวจปริมาณ
งานก่อสร้างและ
ความหนาของถนน
คอนกรีต 
- ตรวจสอบการ
ออกแบบและ
ประมาณราคาให้
ถูกต้องและคุ้มค่า
ต่องบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด 

- บุคลากรบางรายขาดทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาและขาด
การประสานงานกับหัวหน้า
งานในบางครั้งท าให้การ
ควบคุมงานเกิดการผิดพลาด 
- บุคลากรมีจ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากขึ้น 
 
- บุคลากรมีจ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากขึ้น 
- ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
สภาวะเศรษฐกิจท าให้
ประมาณราคาเพ่ือเข้า
แผนงานไม่ตรงตามเปูาหมาย 

- ประชุม/ให้ค าแนะน า
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่ขาด
ประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาและเพ่ิมเติม
ความรู้ โดยการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- ขออัตราก าลังบุคลากร
มาเพ่ิม 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เรื่อง วิธีการ
ประมาณราคาเพ่ือให้ได้
ความรู้น ามาปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในปัจจุบัน 
- ขออัตราก าลังบุคลากร
มาเพ่ิม 

ส านักการช่าง 
ฝุายควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารและ
ผังเมือง 

 
 
 
 
 

ส านักการช่าง 
ฝุายควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารและ
ผังเมือง 

 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การส ารวจซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูาและไฟฟูาแสงสว่าง 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟูา
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

- บุคลากรบางราย
ไม่มีประสบการณ์
ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา 
 
 
 
 

- ออกค าสั่ง
มอบหมายงาน
ก าหนดการงานให้
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
- การก าหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑท์ั้ง
ในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ 
 
 
 

- ตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 

- สถานที่เก็บรักษาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ยังไม่เป็นระบบ 
- บุคลากรบางรายขาดความรู้
ทักษะประสบการณ์ด้านไฟฟูา 

- จัดสถานที่เก็บรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านระบบ
ไฟฟูา 

ส านักการช่าง 
ฝุายสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การส ารวจซ่อมแซม ซ่อม
บ ารุงถนนเพื่อการบริการสาธารณะ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการซ่อมแซม
ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ท าให้
เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนภายในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 
 
 

- บุคลากรบางราย
ไม่มีประสบการณ์
ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษางานทาง 
 
 
 
 

- ออกบริการ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเกี่ยวกับ
การซ่อมบ ารุง
ถนนให้ตรงต่อ
ความต้องการของ
หน่วยงานอื่นๆ 
และประชาชน
เป็นหลัก 
 
 
 

- ส ารวจความพึง
พอใจของ
ประชาชนจาก
โปรแกรมงาน
บริการส าหรับ
ประชาชน  
OBS Mobile 
Application 

- ผู้ปฏิบัติงานบางรายขาด
ความรู้ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน และความรู้ใน
การปฏิบัติงานยังคงใช้
หลักการตามความรู้เดิม 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรู้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักการช่าง 
ฝุายสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ควบคุมการติดตามงาน
สวนสาธารณะ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้สวนสาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้รับ
การดูแลและเอาใจใส่อย่างถูกวิธี ท าให้
คงสภาพสวยงามตามฤดูกาล 
 
 

- การดูแล
สวนสาธารณะอาจ
ไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 

- ออกค าสั่ง
มอบหมายงาน
ก าหนดการงานให้
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
- การก าหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ท้ัง
ในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ 
 
 
 

- ตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 

- บุคลากรมีจ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอกับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
- งบประมาณยังไม่เพียงพอใน
การด าเนินการ 

- ขออัตราก าลังบุคลากร
มาเพ่ิม 
- เพ่ิมงบประมาณให้
เพียงพอกับภาระงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักการช่าง 
ฝุายสาธารณูปโภค 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การส ารวจซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถยนต์/เครื่องจักรกล 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้รถยนต์/เครื่องจักรกลของ
ส านักการช่าง มีสภาพดีพร้อมใช้งานได้
ตามปกติและให้ทันต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 
 

- เครื่องจักรกลและ
รถยนต์ มีอายุการ
ใช้งานมานาน 
 
 
 
 

- จัดให้มี
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถยนต์
และเครื่องจักรกล
อย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ า 
 
 
 

- ตรวจสอบการใช้
รถยนต์และ
เครื่องจักรกลที่ใช้
งานเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ 

- รถยนต์และเครื่องจักรกล
ส่วนมากจะมีอายุการใช้งาน
มานาน ท าให้ช ารุดและการ
การเสื่อมสภาพการใช้งาน 
- เจ้าหน้าที่ได้ท าการซ่อมแซม
บ่อยครั้ง ท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการซ่อมแซม
แต่ละปีเป็นจ านวนมากๆ 

- ควรให้การตรวจสอบ
สภาพรถทุก ๑ เดือน 
- อบรม/ชี้แจง 
ผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง ใช้
วัสดุ-อุปกรณ์ รถยนต์/
เครื่องจักรกล 
- ตรวจสอบและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์ 

ส านักการช่าง 
ฝุายศูนย์

เครื่องจักรกลและ
ระบบจราจร 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือหยุดยั้งเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
   - เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
   - เพ่ือให้เข้าใจภัยของสารเสพติดต่อ
สุขภาพ โทษตามกฎหมายและโทษตาม
ระเบียบวินัยของทางราชการ 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายจากการเสพ
ยาเสพติด 
 
 
 
 

- ให้ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับโทษภัย
ของสารเสพติด
เป็นรายกลุ่ม 
- ตรวจคัดกรอง
หาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ 
- ค่าบ าบัด 
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้มี
ความเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติด 
 
 
 

- สังเกตพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ที่
ผ่านการเข้าค่าย
บ าบัดกลับมา
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจหาสารเสพ
ติดในปัสสาวะโดย
ไม่แจ้งวันตรวจให้
ทราบ 
 

- ผู้ผ่านการบ าบัดส่วนใหญ่มัก
กลับมาเสพยาเสพติดอีก 
- จากสภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่
บางคนอาจท าให้ผู้ที่ยังไม่เคย
เสพกลายเป็นผู้เสพรายใหม่ได้ 
- อาจจะยังไม่เข้าใจโทษภัย 
หากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ให้ค าแนะน ารายบุคคล
และสังเกตพฤติกรรม
เป็นพิเศษในคนที่ผ่าน
ค่ายบ าบัดและให้ความรู้
กับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้
เข้าใจโทษภัยยาเสพติด 
- มอบหมายงานให้
ปฏิบัติโดยมีเพ่ือน
ร่วมงานท างานไม่ปล่อย
ให้ท างานคนเดียว 
- หากพบพฤติกรรม
ผิดปกติรายงาน
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
โทษและประสานกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการ
ตรวจสอบ 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝุายส่งเสริมส่ง

แวดล้อม 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การควบคุมปูองกันการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก
ในพ้ืนที่ 
   - เพ่ือเฝูาระวังการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

   - เพ่ือเน้นให้ชุมชนตระหนักถึง
อันตรายของยุงลายและปูองกันการ
ระบาดด้วยชุมชนเองมากขึ้น 

 
 

- พบแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
 
 
 
 

- ให้ความรู้
ประชาชนผ่านสื่อ
ต่างๆ และผ่าน 
อสม. 
- รณรงค์ท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชน 
- ฉีดพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลายในฤดู
ฝนและกรณีมี
ผู้ปุวย 
 
 
 

- โดยการรายงาน
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 
- จ านวนผู้ปุวยด้วย
โรคไข้เลือดออกท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

- การรณรงค์ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนยัง
ไม่สม่ าเสมอ และบางชุมชน
ด าเนินการไม่ครอบคลุม 
- การรายงานเมื่อมีผู้ปุวย
ไข้เลือดออกในชุมชนยังไม่
รวดเร็วท าให้การควบคุมโรค
ช้า 

- รณรงค์ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชนให้ด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอและครอบคลุม
ทุกชุมชน 
- ปรับปรุงระบบการ
รายงานให้รวดเร็วขึ้นเมื่อ
มีผู้ปุวยในชุมชน 
- ออกควบคุมโรคอย่าง
รวดเร็วเมื่อได้รับรายงาน 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝุายปูองกันและ

ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือปูองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพ่ือให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง
และคอรบคลุมในพื้นที่ 

 
 

- เกิดโรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
 
 
 

- บุคลากร
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
(นายสัตวแพทย์/
สัตวบาล) 
- มีสถานพยาบาล
สัตว์ส าหรับ
ให้บริการในเชิงรับ 
- มีแผนออก
รณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับ
สุนัข/แมวในเชิง
รุกทุกปี 
 
 
 

- จัดท ารายงาน
การให้บริการ
ประจ าวัน/เดือน/ปี 
- สรุปผลการออก
รณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
 - เจ้าหน้าที่
เทศบาลออก
สอบสวนโรค/
ควบคุมโรคร่วมกับ
ปศุสัตว์อ าเภอ
เมือง/ปศุสัตว์
จังหวัด 

- เจ้าของสุนัขและแมวบาง
รายไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
- ในช่วงออกรณรงค์สุนัข/แมว 
บางรายอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ฉีด
วัคซีน 
- เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
ใกล้เคียง แล้วเคลื่อนตัวเข้ามา
ในเขตเทศบาลฯ 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง
อันตรายของพิษสุนัขบ้า 
- ส่งตัวแทนชุมชนเข้ารับ
การอบรมเป็น
อาสาสมัครปศุสัตว์ 
- ประสานงาน/ประสาน
แผนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/อปท.ใกล้เคียง 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝุายปูองกันและ

ควบคุมโรค 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การฆ่าช าแหละสัตว์ในโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของกรมปศุสัตว์ 
   - เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่
สะอาด ปลอดภัย  
   - เพ่ือให้บริการผู้ประกอบการได้ทัน
ตามเวลาที่ต้องการ 

 
 

- เครื่องมือในการ
ฆ่าช าแหละสัตว์ มี
อายุการใช้งานมา
นาน 
 
 
 
 

- มีนายสัตวแพทย์
ควบคุมก ากับใน
การฆ่าช าแหละ
สัตว์ 
- มีกล้องวงจรปิด
สามารถตรวจสอบ
จ านวนสัตว์และ
ขั้นตอนการท า 
งานทุกขั้นตอนได้ 
- ด าเนินการฆ่า
และช าแหละสัตว์
ของแต่ละรายตาม
ความต้องการ 
 

- จัดท ารายงาน
การให้บริการ
ประจ าวัน/เดือน/ปี 
- มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์/เครื่องมือ 
และเครื่องจักร ให้
พร้อมใช้งานทุกวัน 
 - มีการควบคุม
การฆ่าสัตว์ทุก
ขั้นตอนตาม
หลักสูตรสุขาภิบาล 

- เครื่องมือ/เครื่องใช้บางอย่าง
ช ารุดจากการใช้งานมานาน/
เสื่อมสภาพ บางครั้งใช้งาน
ไม่ได้ 
- ระบบบ าบัดน้ าเสียมี
เครื่องมือ/เครื่องจักรช ารุด
เสียหายบ่อย ท าให้ผลการ
ตรวจคุณภาพน้ าเสียไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
- มีผู้รับบริการบางราย
ต้องการให้มีการฆ่าช าแหละ
สัตว์ในช่วงใกล้รุ่ง ท าให้เป็น
ปัญหาในกระบวนการฆ่า
ช าแหละ 

- ติดต่อบริษัทเพ่ือท า
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
ที่ช ารุดให้พร้อมในการใช้
งานอยู่เสมอ 
- มีการประชาสัมพันธ์
และท าความเข้าใจกับ
ผู้รับบริการทุกราย 
- จัดหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่ช ารุดให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝุายบริการ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การให้บริการทันตกรรม 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
ทันตกรรมสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

 
 

- ขาดแคลน
บุคลากรทางด้าน
ทันตสาธารณสุข 
 
 
 
 

- ประสานขอรับ
การสนับสนุน 
ทันตแพทย์จาก
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์มาช่วย
ปฏิบัติงานที่
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
เทศบาลฯ ทั้ง ๒ 
แห่ง 
- ขอรับการ
สนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ทาง 
ทันตกรรมจาก
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ 
 

- รายงานผู้มารับ
บริการทันตกรรม
ประจ าเดือน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
กิจกรรมที่
ให้บริการทั้งในเชิง
รับ (ในศูนย์บริการ
สาธารณสุข) และ
เชิงรุก (ในโรงเรียน 
/ศพด./ชุมชน) 
  

- ไม่มีบุคลากรทางด้าน 
ทันตสาธารณสุขโดยตรง 

- สรรหาบุคลากร
ต าแหน่ง 
ทันตสาธารณสุข  
มาด ารงต าแหน่งที่
เทศบาล (ก าหนด
ต าแหน่งไว้แล้ว) 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ฝุายบริการ
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การรักษาความสะอาดถนน 
การเก็บขนขยะและเก็บขนกิ่งไม้ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้บ้านเมืองสะอาดมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 
 

- รถเก็บขนขยะ/กิ่ง
ไม้มีอายุการใช้งาน
มานาน 
 
 
 
 

- มีการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทุกวัน 
- มีการประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง 
 
 
 

- จากการรายงาน
การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ 
- สภาพรถเก็บขนขยะ/กิ่งไม้
บางคันมีอายุการใช้งานมา
นานต้องซ่อมแซมบ่อย 

- จัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพิ่ม 
- จัดหารถเก็บขนขยะ/
กิ่งไม้ทดแทนคันที่มีอายุ
การใช้งานมานาน 

ส านักการ
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนส่งเสริม

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดเก็บเอกสาร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสารของแต่ละ
ฝุาย/งาน เรียบร้อยเป็นระบบหมวดหมู่
ง่ายต่อการค้นหา 

 
 

- การจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็น
ระบบ 
 
 
 
 

- ลงทะเบียนคุม
หนังสือรับ 
หนังสือส่ง ของแต่
ละฝุาย/งาน 
- แยกประเภท
แฟูมเอกสารเก็บ
ตามหมวดหมู่/
ความส าคัญ 
 
 
 

- ค้นหาเอกสาร
หรือหนังสือที่
ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วได้รวดเร็ว เมื่อ
มีการร้องขอดู
ข้อมูล 

- การค้นหาเอกสารที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วใช้
เวลานาน หรืออาจไม่พบ 
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสาร
ไม่เป็นระเบียบ 

- จัดหาตู้เก็บเอกสาร
หรือกล่องพลาสติกขนาด
ใหญ่ และสถานที่เก็บจัด
ให้เป็นระเบียบ สะดวก
ในการค้นหา 
- ส่งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธุรการของแต่
ละฝุาย/งาน เข้าอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
- ก าชับ ตรวจสอบการ
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการ
ค้นหา 

ส านักการศึกษา 
ฝุายแผนงานและ

โครงการ 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ ของส านักการศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ ของส านักการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการของทางราชการ 

 
 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ทักษะ
ประสบการณ์ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 

- ควบคุมเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิก 
จ่าย การท าบัญชี
ถือจ่ายเงินเดือนครู
เทศบาล และการ
ขออนุมัติการจัดหา 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
เบิกจ่ายซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
พัสด ุ
- ส านักการศึกษา 
ออกติดตามการ
ปฏิบัติงานดา้น
การเงินและพัสดุ
ของสถานศึกษาใน
สังกัด  

- ตรวจสอบการท า
ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
หลักฐานใบ 
ส าคัญจา่ยเงินทุก 
ประเภท 
- ตรวจสอบการขอ
อนุมัติการจดัซื้อจัด
จ้าง การซ่อมแซม 
และบ ารุงรักษาพัสดุ
ทุกครั้งท่ีมีการขอ
อนุมัต ิ
- ติดตามและประ 
เมินผลการปฏบิัต ิ
งานดา้นการเงินและ
พัสดุของสถานศึกษา
ในสังกัดและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเปน็ประจ าทุก 
๖ เดือน 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุขาดทักษะ
ประสบการณเ์กี่ยวกับเรื่อง
การเบิกจ่าย และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ออกตรวจติดตามและ
ให้ค าแนะน ามากกว่าปี
ละ ๒ ครั้ง 
- ผู้บังคับบัญชา ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักการศึกษา 
ฝุายแผนงานและ

โครงการ 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในส านักการศึกษา 

 
 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ทักษะ
ประสบการณ์ 
 
 
 
 

- ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเร่ืองการ
เลื่อนระดับ ปรบั
วิทยฐานะ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การบริหารงาน
บุคคลฯ 
- ประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ผู้รับผิดชอบ 
- สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

- หัวหน้าฝุาย/งาน ติดตาม 
ก าชับ ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรม 

- หัวหน้าฝุาย/งาน 
ติดตาม ก าชับ ดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการอบรม 

ส านักการศึกษา 
ฝุายการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การออกนิเทศ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคนิค 
วิธีการสอนที่หลากหลายของครูที่สอน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด 

 
 

- ครูบางรายไม่
จัดท าแผนการสอน 
 
 
 
 

- มีค าสั่ง
มอบหมายให้ครู
ปฏิบัติหน้าที่การ
สอนตามราย
ชั่วโมงของแต่ละ
คน 
- ออกนิเทศ
ติดตามและ
ตรวจสอบการ
จัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

- ติดตาม
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนของครูและ
นักเรียน ตามแบบ 
ปถ.๐๕  
- ติดตามการส่ง
แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน
ตามแบบนิเทศ
ติดตาม 

- การออกนิเทศ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดการเรียน
การสอน มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ 
- ครูบางราย ไม่จัดท า
แผนการสอน และสอนไม่ตรง
ตามหลักสูตรที่ทาง
สถานศึกษาจัดท าขึ้น 

- ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วม
ออกนิเทศ ติดตามการ
สอน การจัดการเรียน
การสอนของครู พร้อม
กับหน่วยศึกษานิเทศก์ 
- ก าชับครูผู้สอนให้จัดท า
แผนการสอน และสอน
ให้ตรงตามหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดท าขึ้น 

ส านักการศึกษา 
หน่วยศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายเมื่อเสพสาร
เสพติด 
 

- มีการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดกับ
พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 
- ก าชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท 
 
 
 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ  
 
 
 
 
 

- บุคลากรบางรายไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจคัดกรอง
หาสารเสพติดเท่าที่ควร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- สุ่มตรวจคัดกรองหา
สารเสพติดเป็นประจ า
ทุกๆ ๒ เดือน 
- มีบทลงโทษส าหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
สารเสพติด 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
ฝุายกีฬาและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปฏิบัติงานประเพณี 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การปฏิบัติงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมของเทศบาลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 

- การจัดงาน
ประเพณีที่ไม่มีใน
แผนด าเนินงาน 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประเพณีศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ปฏิบัติงานตาม
แผนด าเนินงานที่
ก าหนด 
 
 
 

- ติดตาม
ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงานใน
โครงการที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินความพึง
พอใจของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 

- โครงการงานประเพณี ที่ไม่มี
ในแผนด าเนินงาน อาจท าให้
กาเตรียมความพร้อมในการ
จัดงานประเพณีท่ีได้รับ
มอบหมายไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
และสอบถามปราชญ์
ชาวบ้านที่มี
ประสบการณ์ 
- เตรียมข้อมูลเพ่ือ
รองรับโครงการเร่งด่วน 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
ฝุายส่งเสริม

ประเพณีศิลปและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเสริมทักษะการเรียนการ
สอน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือพัฒนาผลการสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้น ป.๖ 
   - เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  
   - เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการใฝุรู้
ใฝุเรียน 
 
 

- นักเรียนขาด
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
- ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ไม่
หลากหลาย 
- นักเรียนขาด
การศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 

- มอบหมายให้
ครูผู้สอนติว
นักเรียนเสริมใน
ชั่วโมงเรียนทุก
ชั่วโมง โดยใช้แนว
ข้อสอบ O-NET 
ของปีที่ผ่านมาใช้
ติว 
- ส่งเสริมพัฒนา
ครูในแต่ละกลุ่ม
สาระจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
เน้นสื่อมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

- รายงานผลการ
สอบ O-NET ให้
ผู้บริหารทราบปีละ 
๑ ครั้ง 
- สรุปผลการประ 
เมินการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ให้
ผู้บริหารทราบปีละ 
๑ ครั้ง 
- สรุปผลการประ 
เมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้
ผู้บริหารทราบปีละ 
๑ ครั้ง 
 
 
 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๖ มีผลสอบ O-NET ได้
คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่
โรงเรียนก าหนด 
- นักเรียนบางคนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
- นักเรียนบางคนขาดการใฝุรู้
ใฝุเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่ม
สาระเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองและน า
ความรู้มาปรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายอย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการ
อ่าน การเขียน การคิด
วิเคราะห์ อย่างต่อเนื่อง 
- จัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านการ
ใฝุรู้ใฝุเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 - จัดโครงการ/
กิจกรรม ที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่าง
ต่อเนื่อง 
- จัดโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝุรู้
ใฝุเรียน 

- สรุปโครงการ/
กิจกรรม ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาวิชาการ มี
การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
เสนอผู้บริหาร
โรงเรียนเพ่ือหา
แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 - มีการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
ทางการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และถูกต้องตามระเบียบ 
    
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุขาดทักษะใน
การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP 
 

- จัดท ารายงาน
การขอซื้อขอจ้าง 
บันทึกข้อตกลงซื้อ
จ้าง ใบสั่งซื้อสั่ง
จ้างและการตรวจ
รับพัสดุงานจ้าง 
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

- หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุตรวจสอบการ
จัดท าเอกสารและ
การจัดหาพัสดุตาม
ขั้นตอนของการ
จัดหาพัสดุ ก่อนมี
การอนุมัติให้
ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-GP 
  
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และพัสดุ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการบันทึก
ข้อมูลตามระบบ e-GP 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่
ดีมีระเบียบ วินัย มีสมาธิในการเรียน 
และไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด 
    
 
 

- นักเรียนอาจถูก
ล่อลวงให้ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

- นักเรียนเข้าร่วม
อบรมโครงการครู
แดร์ 
- รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
สม่ าเสมอ 
- ตรวจสารเสพติด
กับนักเรียนใน
ระดับชั้น ป.๔-๖ 
- จัดกิจกรรมให้
นักเรียนระดับชั้น 
ป.๑-๓ เข้ารับการ
อบรมโครงการเข้า
วัดปฏิบัติธรรม 
ระดับชั้น ป.๔-๖ 
อบรมโครงการ
ต่อต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- สังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม 
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน โดยครู  
ผู้ปกครอง 
- ครูติดตามดูแล
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน สม่ าเสมอ 
- รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 

- นักเรียนอาจตกเป็นเหยื่อ
จากการล่อลวงหรือชักชวน
จากเพ่ือน บุคคลในครอบครัว
ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
- นักเรียนใช้สื่อโซเชียลที่ไม่
เหมาะสม 
- ครอบครัวและชุมชน
นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ไม่ดี 
- สมาชิกในครอบครัวหรือคน
ในชุมชนมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอา
ใจใส่การเล่นโซเชียลของ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 
 
 

- จัดกิจกรรมการอบรม
เป็นประจ าทุกระดับชั้น 
- ครูประจ าชั้นหรือพ่อ
ครู แม่ครู ติดต่อ
สอบถามพฤติกรรมและ
การเล่นโซเชียลของ
นักเรียนจากผู้ปกครอง
อย่างสม่ าเสมอ 
- ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมท าบุญในงาน
ประเพณีท้องถิ่นที่วัด
ต่างๆ 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 - ครูออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนใน
โครงการพ่อครู 
แม่ครู และขอ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้ดูแล 
สอดส่องการเล่น
โซเชียลของเด็ก
อย่างใกล้ชิด 

- สรุปโครงการ/
กิจกรรม ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาวิชาการ มี
การประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
เสนอผู้บริหาร
โรงเรียนเพ่ือหา
แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

 - มีการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเป็นการปูองกันยาเสพติดในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - ตอบสนองนโยบายของรัฐและวาระ
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

    
 
 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจ
ปัสสาวะ 

- ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะในตัว
บุคลากรใน
สถานศึกษาโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
- ก าชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกชนิด 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 

- ผลการตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะยังไม่แน่นอน 
- บุคลากรบางรายไม่ได้รับ
การตรวจปัสสาวะ เนื่องจาก
ติดภารกิจการสอนและลา
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

- ประชุมแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
สารเสพติด 
- มีบทลงโทษผู้เสพสาร
เสพติด 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสอนภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    
 
 

- ขาดแคลนครูเอก
ภาษาอังกฤษ 
 

- มอบหมายครู 
ที่มีความรู้ความ 
สามารถด้าน 
ภาษาอังกฤษ 
สอนแทนในระดับ 
ชั้นที่ไม่เพียงพอ 
 

- นิเทศการสอน
โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

- ครูสอนภาษาอังกฤษมีไม่
เพียงพอ 
- ได้รับจัดสรรอัตราก าลังครู
ไม่ตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน 
 
 
 

- ขออัตราก าลังครูสาขา
วิชาเอกท่ีไม่เพียงพอต่อ
ต้นสังกัด 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การส ารวจดูแลอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้อาคารเรียนและอาคาร
อเนกประสงค์อยู่ในสภาพคงทนถาวร
พร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ  
    
 
 

- อาคารเรียนบาง
จดุมีน้ ารั่วซึมไหลลง
มาขังในห้องเรียน 
 

- ฝุายบริหารและ
ฝุายอาคารสถานที่
ได้ติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิดรวม 
ทั้งรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้นเป็นระยะๆ 
- ฝุายบริหารให้
นักการภารโรง
ด าเนินการแก้ไข
ในเบื้องต้นแต่
ยังคงมีปัญหา
เหมือนเดิม 

- มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานด้าน
อาคารสถานที่
อย่างสม่ าเสมอ 
- สรุปผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
เกี่ยวกับงานด้าน
อาคารสถานที่
ต่อไป 

- ฤดูฝนอาคารดาวเรืองมีน้ า
ไหลลงมาข้างก าแพงท าให้มี
น้ าขังเฉอะแฉะในห้องเรียน ป.
๑/๑ ห้องดนตรี และห้องศูนย์
ภาษาอังกฤษ 
- อาคารอเนกประสงค์มีนกมา
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากท าให้
มีความสกปรกจากมูลนกส่ง
กลิ่นเหม็น มีฝุุนละออง
สกปรกจากปีกนก 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  

- รายงานสภาพอาคาร
เรียนต่อส านักการศึกษา
เพ่ือด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑ 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 - ท าความสะอาด
อาคารอเนก 
ประสงค์ก่อนจัด
กิจกรรมแต่ไม่
สะอาดเท่าท่ีควร
และยังส่งกลิ่น
เหม็น 
- ขออนุมัติ
งบประมาณใน
การทาสีห้องเรียน
ใหม่ 

 
 
 
 

- สีทาภายในและภายนอก
อาคารเรียน อาคารเฟ่ืองฟูา
และพุทธรักษา มีสีหลุดลอก
สกปรกมีคราบเชื้อรา อาจท า
ให้นักเรียนติดเชื้อโรคได้ 

  
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมการวิจัย การผลิตสื่อ
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การอบรม
เทคนิคการสอนกระบวนการคิด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
    
 
 

- ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ า 
 

- การส่งเสริมให้
ครูท าวิจัยในชั้น
เรียน 
- การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
- จัดอบรมเทคนิค
การสอนแบบ
กระบวนการคิด 

- วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
- ครูไม่ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
- ครูไม่ได้รับการพัฒนาการ
จัดท าสื่อนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมเทคนิคการ
สอนกระบวนการคิด 
- ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือปูองกนัไม่ให้นักเรียนยุ่งเก่ียวกับ
สารเสพติด 
    
 
 

- นักเรียนอาจถูก
ล่อลวงให้ติดสาร
เสพติด 
 

- การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
อย่างสม่ าเสมอ 
- ให้ความ
ช่วยเหลือให้
ค าปรึกษานักเรียน
ทุกคน 

- สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนโดยครู 
ผู้ปกครองและ
เพ่ือน 

- นักเรียนอาจถูกชักชวนให้
ลองสารเสพติดจากเพ่ือนได้
ง่าย 
- สภาพแวดล้อมของตัว
นักเรียนท าให้เกิดความเสี่ยง
กับสิ่งเสพติด 

- จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดให้บ่อย
ขึ้น 
- ควรให้ค าปรึกษา
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็น
อันดับแรก 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบและวิธีการด าเนินงาน
การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
    
 
 

- ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุขาดความรู้ 
เรื่อง การพัสดุตาม
กฎกระทรวงฯ และ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 

- ตรวจสอบและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบอย่าง
ถูกต้องและเป็น
ระบบ 

- ตรวจสอบ
รายงานวิธีการ
ด าเนินงานการ
เบิกจ่ายและการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

- จัดท าระบบงานพัสดุให้
เป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
- ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเรื่องเก่ียวกับการ
พัสดุตามกฎกระทรวง 
และ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชา
ที่ขาดแคลน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือจัดหาบุคลากรในรายวิชาสังคม
ศึกษาและวิชาศิลปะ 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารอเนกประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการบริการ 

- ขาดแคลนครูสอน
รายวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 

 

- อาคารบางจุดไม่
สามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

- มอบหมายงาน
ให้บุคลากรตรงกับ
ความรู้ 
ความสามารถ 
และความถนัด 
 
- จัดท าแผนการ
บริหารอาคาร
สถานที่เพ่ือให้
พร้อมต่อการใช้
งาน 
- ส ารวจดูแล
อาคารสถานที่ 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงานและมี
การรายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 
- รายงานสภาพ
อาคารและท าการ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
เอ้ือต่อการ
ให้บริการ 

- ขาดบุคลากรในรายวิชา
สังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
 
 
 
 
- นักกีฬาไม่มีที่พักเป็นสัดส่วน
อย่างเหมาะสม 
 
 

- ขออัตราก าลังเพ่ิมเติม
ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 
 
 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การปรับปรุงที่พัก
นักกีฬาให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
- จัดท าแผนการบริหาร
อาคารสถานที่เพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรในรายวิชา
ที่ขาดแคลน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือจัดหาบุคลากรในรายวิชาสังคม
ศึกษาและวิชาศิลปะ 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารอเนกประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอต่อการบริการ 

- ขาดแคลนครูสอน
รายวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 

 

- อาคารบางจุดไม่
สามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

- มอบหมายงาน
ให้บุคลากรตรงกับ
ความรู้ 
ความสามารถ 
และความถนัด 
 
- จัดท าแผนการ
บริหารอาคาร
สถานที่เพ่ือให้
พร้อมต่อการใช้
งาน 
- ส ารวจดูแล
อาคารสถานที่ 

- ตรวจสอบการ
ด าเนินงานและมี
การรายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 
 
- รายงานสภาพ
อาคารและท าการ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
เอ้ือต่อการ
ให้บริการ 

- ขาดบุคลากรในรายวิชา
สังคมศึกษาและวิชาศิลปะ 
 
 
 
 
- นักกีฬาไม่มีที่พักเป็นสัดส่วน
อย่างเหมาะสม 
 
 

- ขออัตราก าลังเพ่ิมเติม
ในสาขาวิชาสังคมศึกษา
และวิชาศิลปะ 
 
 
 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใน
การปรับปรุงที่พัก
นักกีฬาให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
- จัดท าแผนการบริหาร
อาคารสถานที่เพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 

 

- ผู้ปกครอง ชุมชน 
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

 
 
 

- การประสานงาน
ระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 

- การมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน  
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- การวัดประเมิน 
ผลความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียน 
 
 

- ผู้ปกครอง ชุมชน ไม่
ตระหนักและไม่เล็งเห็น
ความส าคัญในกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้อง
ประกอบอาชีพจึงไม่มีเวลา
ให้กับทางโรงเรียน 
 
 
 
 
 

- เพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองและขุมชนให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดสว่างคงคา 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดท าแบบสรุปโครงการ/
กิจกรรม 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือจัดท าแบบสรุปโครงการ/
กิจกรรมได้ถูกต้อง 
 

กิจกรรม  การเบิกจ่ายงบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  
วัตถปุระสงค์ 
   - เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้องตามระเบียบการเงิน/พัสดุ 

 

 

- ครูสรุปโครงการ/
กิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตามข้ันตอน 
 
 
 
- ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุ 
ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

- ด าเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติ 
 
 
 
 
- ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายข้อบังคับ 
ของทางราชการ 

- ตรวจแบบสรุป
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
- รายงานสถาน 
การณ์การเงิน
ประจ าเดือนต่อ
หัวหน้าสถานศึกษา 
- สรุปงบประมาณ
ประจ าปีเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
- ตรวจสอบการ
จัดท ารายงาน
เอกสาร 

- ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการสรุปโครงการ/
กิจกรรม 
 
 
 
- ครู/บุคลกร ขาดความรู้
ความเข้าใจในการเบิกจ่าย
งบประมาณและการจัดซื้อจัด
จ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

- ฝุายวิชาการในโรงเรียน
ให้ค าแนะน า ติดตาม
สรุปโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เรื่อง การ
เบิกจ่ายและการจัดซื้อ
จัดจ้างตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐  

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ครู/บุคลากรมีวุฒิทาง
การศึกษาปฐมวัย 
 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้มีอาคาร สถานที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 

 

- ครู/บุคลากร บาง
รายไม่มีวุฒิ
การศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
- โรงเรียนไม่มีโรง
อาหาร 

- ให้ครู/บุคลากร
เข้ารับการอบรม
พัฒนาหรือศึกษา
ต่อ 
 
 
 
- จัดให้มีสถานที่
รับประทาน
อาหารของ
นักเรียนชั่วคราว
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ 

- บันทึกรายงาน
การเพ่ิมวุฒิทาง
การศึกษาและสรุป
รายงานการเข้ารับ
การอบรม 
 
 
- ส่งผลส ารวจ
ข้อมูลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุง
แก้ไข 

- ครู/บุคลากรบางคนสอนไม่
ตรงตามเอกการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
- นักเรียนไม่มีสถานที่ในการ
รับประทานอาหารที่เป็น
สัดส่วนและถาวร 
 

- ส่งครู/บุคลากร เข้ารับ
การอบรม พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนการ
สอนหรือศึกษาต่อ 
- ครูศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
- น าเสนอโครงการขอ
งบประมาณในการ
ก่อสร้างโรงอาหารจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เรื่องระเบียบวินัยและประสบการณ์การ
เรียนรู้ เรื่อง ยาเสพติดให้กับนักเรียน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่อง ระเบียบวินัยและได้รู้ถึง
โทษและการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติด 
 

 

 

- นักเรียนบางคน
ขาดการอบรมเอา
ใจใส่จากครอบครัว
และอาศัยอยู่ใน
ชุมชนที่มีความ
เสี่ยง เรื่อง ยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 

- ติดตามสรุปผล
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม
แล้วน าผลการ
ประเมินพัฒนา 
ปรับปรุงและแก้ไข
ต่อไป 
- การสอบถาม
นักเรียน 
 
 
 

- นักเรียนบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านระเบียบวินัย
และยังไม่ทราบถึงโทษภัย 
ของยาเสพติดบางชนิด เช่น  
ยาไอซ์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

- นิเทศ/ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- จัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ร้ายจากยาเสพติด 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาท
หน้าที่ของผู้ปกครอง 
 

 

 

 

- ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ไปประกอบ
อาชีพต่างจังหวัด
นักเรียนอาศัยอยู่
กับผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง 
- โครงการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- สารเพ่ือรายงาน
ข่าวแก่ผู้ปกครอง 
โดยการส่งสารถึง
ผู้ปกครอง 

- ติดตามสรุปผล
การประเมิน
โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
- ติดตามออกเยี่ยม
บ้านตามโครงการ
ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- ผู้ปกครองขาดความรู้ความ
เข้าใจการจัดการศึกษาและ
การอบรมเลี้ยงดูลูก 
 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการประชุม
ผู้ปกครองและจัดท าสาร
สัมพันธ์ เพ่ือรายงานข่าว
แก่ผู้ปกครอง 
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๓ 

วัดเหนือ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นและมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

กิจกรรม  พัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน
และด้านพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้และความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 

 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า 
 
 
 
 
 
- ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความเข้าใจใน
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

- จัดโครงการ
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ผ่านการ
สืบค้นด้วยสื่อ
เทคโนโลยี 
 
 
 
- ปฏิบัติงานตาม
แผนงานและค าสั่ง
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

- ติดตาม
ประเมินผลการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของ
ครู 
 
 
 
- รายงานทาง
การเงินและ
รายงานการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นประจ า
ทุกเดือน 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
และขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่การเงินและ
เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความ
เข้าใจใน ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 
 
 
 
 
- ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน
และเจ้าหน้าที่พัสดุเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การฝึกอบรมพัฒนาครู/
บุคลากรและการตรวจคัดกรองปัสสาวะ
หาสารเสพติด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสนเทศ 
 

 

 

- ครูขาดทักษะการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและขาด
ความรู้เรื่องสารเสพ
ติดบางชนิด 
 
 
 
 
 
 

- จัดโครงการ
ฝึกอบรมครู บุคล
การและศึกษาดู
งานด้านการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะให้กับครู
และบุคลากร 
 
 
 
 

- รายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรม  
- การนิเทศภายใน 
- ผลการตรวจ
ปัสสาวะครูและ
บุคลากร 
 
 
 
 

- ครู/บุคลากรขาดทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ครูขาดความรู้เรื่องสารเสพ
ติดให้โทษบางชนิด 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมศึกษาดูงาน
ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 
สารเสพติดให้โทษ 
- ตรวจคัดกรองปัสสาวะ
ให้กับครู และบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ให้ดีขึ้นและห่างไกลยาเสพติด 
 

 

 

 

กิจกรรม  การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
เรียนอาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้ผู้เรียนมีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

- นักเรียนบางคนมี
ปัญหาด้านการ
ปรับตัว 
 
 
 
 
 
- อาคารเรียนมี
จ านวน
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 

- บริการให้
ค าปรึกษากับ
นักเรียน กิจกรรม
ออกเยี่ยมบ้าน
และมอบ
ทุนการศึกษา 
 
 
- ปรับปรุงอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบและ
สภาพแวดล้อม
และจัดบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 

- รายงานการออก
เยี่ยมบ้านอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
- รายงานสภาพ
ของอาคารเรียน
และท าให้การ
ปรับปรุงให้มีสภาพ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และมีความ
ปลอดภัย 

- นักเรียนมีปัญหาด้านการ
ปรับตัวและมีพฤติกรรมเสี่ยง 
- ด้านหน้าโรงเรียนมี
การจราจรแออัดเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 
 
 
- อาคารเรียนมีจ านวน
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
- พ้ืนอาคารอเนกประสงค์
ช ารุด 
 
 
 
 
 

- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตโครงการรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา การสอน
ตามโครงการครู DARE 
และบริการให้ค าปรึกษา
กับนักเรียน 
 
- จัดห้องปฏิบัติการและ
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ให้ด าเนินการซ่อมแซม
พ้ืนอาคารอเนกประสงค์ 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาและสร้างความนิยมให้กับ
ผู้ปกครองนักเรียน 
 

 

- โรงเรียนยังไม่ได้
รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์
ผลการจัด
การศึกษาและ
ผลงานของ
นักเรียนต่อชุมชน
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- รายงานผลการ
จัดการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอและขอ
ความร่วมมือของ
องค์กร ภาคี 
เครือข่ายในการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

- สถานศึกษายังขาดการ
ยอมรับจากผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
 
 
 
 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๔ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
   - เพ่ือให้ครูน าสื่อที่มีอยู่มาใช้
ประกอบการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุด 

   - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
วิชาการ 
 

 

- การพัฒนา
การศึกษายังไม่พอ 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการ
ติดตามการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
- การนิเทศก ากบั
ติดตาม
ประเมินผลการ
บริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 

- ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
หลักสูตรและนิเทศ
ติดตาม
กระบวนการเรียน
การสอนทุก ๖ 
เดือน 
 
 
 
 

- หลักสูตรที่จัดท าขึ้นยังไม่
ครอบคลุมใน เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเท่าที่ควร 
- การพัฒนาการศึกษายังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 

- ก ากับติดตาม
ด าเนินการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
- มีการนิเทศติดตาม
กระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อการสอน
ให้มากขึ้น 
- รวบรวมข้อมูล
กฎหมายภายนอก 
ระเบียบ กฎและการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
งานวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   - เพ่ือพัฒนา พัฒนาการทั้งสี่ด้านของ
ผู้เรียน 

 

 

- ผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดการเรียน
การสอนยังไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 

- ติดตามการจัด
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนการ
สอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ก ากับดูแล
กิจกรรมทาง
วิชาการและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่
อยู่ในความ
รบัผิดชอบ 
 
 
 
 

- ประเมิน
พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ประเมิน
พัฒนาการทั้งสี่ด้าน
ของผู้เรียน 
 
 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนยัง
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
 
 
 
 
 

- น าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าใน
หลักสูตร 
- จัดกิจกรรมเพ่ือน าองค์
ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าในกิจกรรม
ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ 
- สอดแทรกเรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการเงิน การบัญชี 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเงิน 
การบัญชี การพัสดุ 
   - เพ่ือให้พนักงานครูเข้าใจในแนว
ทางการใช้งบประมาณและปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างถูกต้อง 

- บุคลากรมีภาระ
งานที่รับผิดชอบ
มาก 
 
 
 
 
 

- ควบคุมการ
ท างานให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงิน 
การพัสดุเป็น
ประจ าทุกวัน 
 
 
 
 

- ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ โดยตรง 
 
 
 
 
 

- ได้รับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่การคลังและ
เจ้าหน้าที่ส านัก
การศึกษาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์เข้ามามีส่วน
ดูแลงานการเงินและ
พัสดุ 
- ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดูแลงานพัสดุ 
- ให้บุคลากรร่วมอบรม
ในโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่อง การเงิน 
การบัญชี และการพัสดุ 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดหาบุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือสร้างเสริมการท างานของครู
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - เพ่ือลดภาระงานครู 

- เด็กเล็กมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 
 
 
 
 

- ประชุมชี้แจง
การปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง
กับงานนั้นๆ ได้
ทราบและถือ
ปฏิบัติ 
- แต่งตั้งบุคลากร
ให้เหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 

- วัดผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

- ขาดแคลนครูผู้ดูแลเด็กตาม
จ านวนเด็กเล็กท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 

- นิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ขออัตราก าลังครูผู้ดูแล
เด็กให้ได้มาตรฐานกับ
จ านวนเด็กเล็กท่ีเพ่ิมขึ้น 
- ประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
นั้นๆ ได้ทราบและถือ
ปฏิบัติ 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
   - เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความ
ปลอดภัยในการใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารและบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เครื่องเล่นสนาม
ช ารุด 
 
 
 
 
 

- มีการด าเนินการ
ก ากับดูแลแก้ไข
ปรับปรุงให้มี
ความปลอดภัยอยู่
เสมอ 
- น าโครงการท า
หลังคาคลุม
ทางเดินและ
หลังคาเชื่อมต่อ
อาคารให้
ครอบคลุมเข้าใน
แผนพัฒนาการสี่ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ -
๒๕๖๔ 
 
 

- ส ารวจรอบ
บริเวณอาคาร
สถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ๑ 
เป็นประจ าทุกวัน
ท าการ  
 
 
 

- ไม่มีหลังคาคลุมทางเดินและ
หลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียน 
- เครื่องเล่นเด็กเล็กช ารุด 
 
 
 
 
 

- ซ่อมแซมเครื่องเล่นที่
ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดี 
- ท าหลังคาคลุมทางเดิน
และหลังคาเชื่อมต่อ
อาคารให้ครอบคลุม 
- เพ่ิมมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัย 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในทีมี่อยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างระเบียบวินัยให้กับ
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมรู้จักรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และการแสดงออกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม 
   - เพ่ือส่งเสริมให้กับเด็กเล็กมีวินัยและ
ความซื่อสัตย์ 

- เด็กเล็กยังปรับตัว
ให้เข้ากับการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้
เท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการพ่อแม่
ที่สอง 
 
 

- จัดท า
แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการ
พัฒนาการเด็ก 
- ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครอง 
 
 
 

- เด็กนักเรียนขาดระเบียบ
วินัย 
- ผู้ปกครองยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในบางกิจกรรม 
 
 
 
 
 

- จัดท าสานสัมพันธ์ถึง
ผู้ปกครองและออกเยี่ยม
บ้านตามโครงการพ่อแม่
คนที่สอง 
- มีการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



แบบ  ปค.๕ 
 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การสร้างความสัมพันธ์
ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 
วัตถปุระสงค์   
  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือ
ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 
   - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและเด็กเล็ก 

- ชุมชนและ
ผู้ปกครองยังให้
ความร่วมมือไม่มาก
เท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมเรื่อง
การอบรมเลี่ยงดู
เด็กและจัดท าสาน
สัมพันธ์เพื่อ
รายงานข่าวแก่
ผู้ปกครอง 
- โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 
 
 

- จัดท าแบบสอบ 
ถามความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการประชา 
สัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 
 

- ผู้ปกครองยังขาดความรู้
เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
- ผู้ปกครองยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในบางกิจกรรม 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมเรื่องการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก 
- มีการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า 
- ขอความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการร่วมกัน
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อให้เกิดความรัก
และความผูกพันร่วมกัน 
- ให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ตรวจคัดกรองหาสารเสพติด
ของบุคลากร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

- ผลการตรวจ
ปัสสาวะยังไม่
แน่นอน 
 
 
 
 
 

- ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองหาสาร
เสพติด พนักงาน
ครู/พนักงานจ้าง 
- ก าชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ทุกประเภท 
 
 

- ผลการตรวจ
ปัสสาวะของ
พนักงานครู/
พนักงานจ้าง 
ในแต่ละครั้ง 
 

- บุคลากรบางรายยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในโทษภัย
ของยาเสพติดบางชนิด 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ของ
สารเสพติด 
- มีบทลงโทษส าหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่สม่ า 
เสมออย่างเข้มงวดทุก  
๓ เดือน 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๑ 

 
 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจของ
ประชาชนในการจัดการเรียนการสอน
โดยไม่มีการปิดภาคเรียน 
   - เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในการ
ให้บริการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน 

- การประชา 
สัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้
ประชาชนทราบ
และเข้าใจตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งทาง
เอกสารและสื่อ
ต่างๆ 
 
 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
แบบสอบถาม 
 

- ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารในด้านการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ให้กับ
ประชาชน 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

กิจกรรม  การเผยแพร่ข่าวสารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ประชาชนความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยไม่มีการปิด
ภาคเรียน 
   - เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจใน
การให้บริการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน 
 

- การประชา 
สัมพันธ์การจัด 
การเรียนการสอน
ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้
ประชาชนทราบ
และเข้าใจตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ทั้งทาง
เอกสาร สื่อ ต่างๆ  

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และแบบสอบถาม 
 

- ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูล
ข่าวสารในด้านการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัด
การศึกษาของ ศพด.๒ 
ให้กับประชาชน 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ผู้ช่วยธุรการมีทักษะและ
ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงินและพัสดุ 
 

- ขาดบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ 
 
 
 
 
 

- ส่งผู้ช่วยธุรการ
เข้ารับการอบรม
ทักษะและ
ประสบการณ์ 
ความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ 
การเงินและพัสดุ  

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

- ผู้ช่วยธุรการขาดทักษะและ
ประสบการณ์ ความรู้ความ
เข้าใจการปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ การเงินและพัสดุ 
 
 
 
 
 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การปูองกันยาเสพติด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กิจกรรม  การบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้การบริหาร การปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดความ
คล่องตัวและมีเสถียรภาพ 
 

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจผลร้าย
จากการเสพสาร
เสพติด 
 
 
 
- ไม่มีครูข้าราชการ
ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

- ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองหาสาร
เสพติด 
 
 
 
 
- ควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามค าสั่งที่
ได้รับมอบหมาย  

- รายงานผลการ
ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะ 
 
 
 
 
- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

- บุคลากรบางรายมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสาร
เสพติด 
 
 
 
 
- ขาดแคลนครูรักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
โทษของยาเสพติด 
- มีบทลงโทษส าหรับผู้ที่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 
- สรรหาหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 
 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  สถานที่รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กเล็กที่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้เด็กเล็กใช้ในการรับประทาน
อาหารที่มีความปลอดภัยและสะอาด 
 

กิจกรรม  การพัฒนาปรับปรุงอาคาร
เรียนและสถานที่ท ากิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนที่
เอ้ือต่อการจัดบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนและสถานที่ท ากิจกรรม 
 

- โต๊ะรับประทาน
อาหารช ารุดตาม
อายุการใช้งาน 
 
 
 
 
- ขาดร่มเงา/
สถานที่ท ากิจกรรม 
 

- จัดหาโต๊ะอาหาร
ให้กับเด็กเล็กใช้ใน
การรับประทาน
อาหาร 
 
 
 
- จัดกิจกรรม
ภายในอาคาร
เรียน 
- บูรณาการพ้ืนที่
ภายในอาคาร
เรียนและขอใช้
สถานที่ของ
โรงเรียนเทศบาล 
๕ ดงปอ 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงาน 
และการนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

- ขาดโต๊ะอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
- โต๊ะรับประทานอาหารช ารุด
ตามอายุการใช้งาน 
 
 
 
- ขาดพ้ืนที่ท ากิจกรรมที่เอ้ือ
ต่อการฝึกทักษะของเด็ก 

- แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือด าเนินการจัดซื้อโต๊ะ
อาหารให้กับศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 
 
 
- รายงานหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือด าเนินการขอ
งบประมาณสนับสนุน
การปรับปรุงพื้นที่ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 
 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ลูกจ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็กมี
ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม  อบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก 
 

- มีการเปลี่ยนตัว
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบ่อย 
 
 
 
 
- เด็กเล็กบางราย
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
โดยตรง 
 

- ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนตาม
หลักสูตร 
 
 
 
- ผู้ปกครองดูแล
เด็กได้ตาม
ความสามารถของ
แต่ละครอบครัว 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และแบบสอบถาม 
 
 
- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และแบบสอบถาม 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งท าให้
การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
- ผู้ปกครองบางรายขาดความ
เอาใจใส่ดูแลเด็กเล็ก 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้
กับผู้ปกครองในการดูแล
เด็กเล็ก 

ส านักการศึกษา 
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 
 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและเพ่ิมพูน
ความรู้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

กิจกรรม  การจัดประชุมผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีทัศนคติที่
ดีและเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบของ 
ศพด. และแนวทางการพัฒนาเด็กเล็ก 
 

- คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ยังไม่
เข้าใจหลักการ
บริหารจัดการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
- ผู้ปกครองและ
ชุมชนยังไม่ให้ความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- อบรมและศึกษา
ดูงานคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปีการศึกษาละ 
๑ ครัง้ 
 
 
- จัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 
ชุมชน ซักซ้อมท า
ความเข้าใจเกี่ยว 
กับกฎหมาย 
ระเบียบของศพด.  
และแนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
พัฒนาเด็กเล็ก 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
และแบบสอบถาม 
 
 
 
- แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจ 

- กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบางรายยังไม่เข้าใจ
หลักการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 
 
- ผู้ปกครองบางรายยังมี
ทัศนคติในทางลบกับการ
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จัดอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
- จัดประชุมผู้ปกครอง
ท าความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือสร้างเสริมเครือข่ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
 

 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่าย 
 
 
 
 

- เครือข่ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์มี
กิจกรรมปีละ ๑ 
ครัง้ คือ กีฬา
เครือข่ายศูนย์ 
 
 
 

- นิเทศติดตามผล
การปฏิบัติงานและ
การนิเทศจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 

- เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์มีการ
จัดการกิจกรรมร่วมกันน้อย 
 
 
 

- ส่งเสริม สนับสนุนและ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

ส านักการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจคัดกรองหาสารเสพ
ติดในบุคลากร 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
   - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

- ผลของการตรวจ
คัดกรองปัสสาวะยัง
ไม่แน่นอน 
 
 
 
 

- คัดกรองและ
ค้นหาผู้เสพติดซึ่ง
ถือว่าเป็นผู้ปุวย
ต้องรับการบ าบัด 
- ก าชับไม่ให้
บุคลากรยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพ
ติดทุกประเภท 
- ประชุมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา
ทุกเดือน 
 
 
 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาวะ 
- จากผู้ที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วต้องเฝูา
ติดตามพฤติกรรม
โดยไม่กลับไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
อีก 
 
 
 
 

- บุคลากรบางรายยังไม่ให้
ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
- ผู้เสพไม่เข้าใจว่าตนเป็น
ผู้ปุวยต้องเข้ารับการรักษา
และฟ้ืนฟู 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้ของ
สารเสพติด 
- มีบทลงโทษส าหรับผู้
เสพสารเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การประชาคมปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือการน าปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 

 

- แผนพัฒนาและ
จัดท างบประมาณ
ยังไม่ครอบคลุม
และท่ัวถึง 
 
 
 
 

- จัดอบรม
คณะกรรมการ
ชุมชนและผู้ชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์
การออก
ประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนา 
- มีการออก
ประชาคมพร้อม
ทั้งมีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

- จัดล าดับ
ความส าคัญของ
ปัญหาในแต่ละ
กลุ่มชุมชน 
- เปรียบเทียบ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชาคมใน
จ านวนประชากร
ในพ้ืนที่ 
 
 
 
 

- ผู้แทนของชุมชนที่เสนอ
ปัญหาอาจจะยังไม่ตรงกับ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของ
ชุมชน 
- ผู้เข้าร่วมประชาคมมีจ านวน
น้อยเม่ือเทียบกับจ านวน
ประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ 
 
 
 

- พัฒนาผู้น าชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งที่พ่ึงตนเอง
ได้ 
- สร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมประชาคม 
- ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญในการมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝุายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในทีมี่อยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือท าแผนพัฒนาและจัดท า
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
 

 

 

กิจกรรม  การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาล 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
บริหารราชการของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 
 

- แผนงาน/
โครงการบาง
โครงการยังไม่มี
ความชัดเจนและ
ครอบคลุม 
 
 
- ประชาชนบาง
ชุมชนให้ข้อมูลไม่
ตรงกับสภาพปัญหา
จริง 
 
 
 
 

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาแผน 
 
 
 
 
- ชี้แจงท าความ
เข้าใจกับผู้น า
ชุมชนในสภาพ
ปัญหาที่มีในแต่ละ
ชุมชน 
 

- การประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาแผน 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ประเมินให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 

- การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แผนชุมชนยังไม่ครอบคลุม
เนื่องจากประชาคมยังขาด
ความรู้ความเข้าใจกับบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผน
ชุมชน 
 
- ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนไม่แท้จริง 
 
 
 

- สนับสนุนให้พนักงาน
ร่วมอบรม 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนชุมชน 
 
- ให้ชุมชนรู้ถึงปัญหาใน
ชุมชนอย่างแท้จริง
เพ่ือให้การประเมิน
เป็นไปตามความจริง 
เทศบาลก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาในแต่ละ
ชุมชนได้ 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝุายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

 

 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝุายวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 

 

 
 
 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การส ารวจและตรวจสอบการ
วางระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทุก
ส านัก/กอง/ฝุาย 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือสามารถใช้งานได้อย่างควบคุม
และมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิ 
ภาพเกิดความส าเร็จของการใช้งาน 
 

 

กิจกรรม  การใช้ดุลยพินิจในการ
วิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายไม่ตรงกัน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือวิเคราะห์และตอบข้อปัญหา
ทางด้านกฎหมายให้ถูกต้อง 
 

- ระบบอินเตอร์ 
เน็ตมีความล่าช้า  
 
 
 
 
 
 
- ความเข้าใจในข้อ
กฎหมายไม่ตรงกับ
ปัญหา 
 
 
 
 

- มีการวางระบบ
เชื่อมต่อระหว่าง
ส านัก/กอง/ฝุาย 
 
 
 
 
 
- จัดอบรมส่วน
การงานเก่ียวกับ
การใช้กฎหมายใน
การปฏิบัติงาน 
 

- ติดตามการใช้
งานของระบบทุก
อาทิตย์ 
 
 
 
 
 
- ติดตามการ
ปฏิบัติงานของแต่
ละส่วนการงาน 
 
 
 
 

- ระบบของอินเตอร์เน็ต
สัญญาณการรับส่งข้อมูลยัง
ล่าช้าและไม่เสถียรเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
- ขาดการประสานงานกัน
ระหว่างส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและการศึกษา
กฎหมายไม่มีความละเอียด
รอบคอบ 
 
 
 

- น าปัญหาที่เกิดขึ้น
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
เพ่ิมสัญญาณการรับส่ง
ข้อมูลให้เร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
กว่าเดิม 
 
 
- จัดส่งบุคลากรแต่ละ
ส่วนการงานเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้
กฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

 

 

 

 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

ฝุายนิติการ 
 

 
 
 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การควบคุมในเรื่องบทบาท
หน้าที่ของท้องถิ่น ในภารกิจการถ่าย
โอนอ านาจ ซึ่งมีผลต่อการเบิก-จ่ายเงิน
อุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการต่างๆ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้การด าเนินงานในเรื่อการเบิก-
จ่ายเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์โครงการ
ต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่ง
การ 
    

- บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความเข้าใจในเรื่อง
การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/เงินสาง
เคราะห์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควบคุมในเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของ
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายโอน
ภารกิจในการ
จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการต่างๆ ให้
ถูกต้องแม่นย า 
 
 
 

- จัดเก็บเอกสารที่
มีความส าคัญใน
เรื่องหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ระเบียบการ
เบิก-จ่าย 
- แจกเอกสารให้แก่
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้
ศึกษาแนวทางและ
ท าความเข้าใจใน
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
ต่างๆ 

- บุคลากรยังไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นท่ี
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจใน
การจ่ายเงินอุดหนุนตาม
โครงการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ในเรื่อง
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีการประชุม
ชี้แนะแนวทางให้
ค าปรึกษาแนะน าในเรื่อง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
เข้าใจในเนื้อหาของงาน
ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและแมนย า 
รวดเร็ว 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ชุมชนเกิดภูมิคุ้มกันในการ
ต้านยาเสพติดและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพ
ติด 
    

- ชุมชนขาดความ
สามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการ
ปูองกันยาเสพติด
โดยการเฝูาระวังของ
คณะกรรมการชุมชน
และแจ้งเบาะแส
การค้ายาเสพตดิ 
- ชุมชนติดตั้งตู้แดง
เพื่อรับข้อมูลด้านยา
เสพติด 
- จัดท าโครงการ
ณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเสี่ยง 
- มีการ Re-X-Ray 
เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ตดิ
ยาเสพตดิในชุมชน
ทุกๆ ๖ เดือน 

- จัดประชุม
ประชาคม
ครอบครัวไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
- มอบธงขาวให้กับ
ครัวเรือนที่ปลอด
ยาเสพติด 
- รวบรวมการแจ้ง
เบาะแสแจ้งให้ 
ศพส. และ ทกส. 

- ประชาชนในชุมชนบาง
รายการไม่ให้ความร่วมมือใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 
- ชุมชนไม่กล้าแจ้งเบาะแส
ส าหรับผู้ค้า ผู้เสพ เพราะกลัว
ผู้มีอิทธิพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ไขปัญหาและพิษภัย
จากยาเสพติด 
- จัดกิจกรรมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมและเข้ามามี
บทบาทในโครงการต่างๆ  
- มีการสร้างเครือข่ายกัน
ในชุมชนสร้างความรัก
ความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
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แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติด 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือไม่ให้ผู้ติดยาเสพติดกลับไปเสพ
ยาเสพติดอีก   
  - เพ่ือให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุก
ปีในการลดปริมาณผู้เสพ 

  - เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชนใน
การสร้างเครือข่ายผู้มีจิตอาสาชุมชน 

    

- ชุมชนขาดความ
สามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าผู้ที่ผ่านเวที
ประชาคมในการ
ลงพื้นที่ Re-X-
Ray เข้าสู่
กระบวนการ
บ าบัดรักษา ตาม
กระบวนการ
บ าบัด ฟื้นฟูของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
ส าหรับผู้เสพ
พร้อมทั้งส่ง
ฝึกอบรมอาชีพ 

- ชุมชนมีภูมิคุ้มกัน
เพ่ือให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีใน
ชุมชน 
- ชุมชนมีการสร้าง
จิตอาสา 
- ชุมชนมีการจัดตั้ง
ตาสับปะรดในการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่ทาง
ราชการ 
- มีการติดตามผู้ที่
ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

- ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจ
เอาใจใส่ชุมชนตนเองน้อย 
- ชุมชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในพิษภัยผลร้ายที่จะ
เกิดข้ึน 
- ชุมชนขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ
กันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจพิษภัยผลร้าย
ที่เกิดจากยาเสพติด 
- จัดสร้างความเข้าใจใน
ชุมชนเกิดความรักชุมชน
ห่วงใยกันในชุมชน เข้า
ร่วมกิจกรรมด้วยกันเพ่ือ
เพ่ิมความรักความ
สามัคคีในชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
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แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การตรวจสอบสารเสพติดใน
ส านักงาน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
  - เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    

- บุคลากรบางราย
ยังไม่เข้าใจใน
ผลร้ายของยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจคัดกรอง
ปัสสาวะของ
พนักงาน/
พนักงานจ้าง เป็น
ประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการ
ตรวจปัสสาววะให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

- ผลการตรวจปัสสาวะยังไม่
แน่นอน 
- บุคลากรบางรายทราบ
ล่วงหน้าว่าจะมีการตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจพิษภัยผลร้าย
ที่เกิดจากยาเสพติด 
- ตรวจปัสสาวะคัดกรอง
หาสารเสพติดอยู่
สม่ าเสมออย่างเข้มงวด 
- มีบทลงโทษส าหรับผู้
เสพสารเสพติด 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
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แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  ถ่ายโอนภารกิจหอพัก 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบ
กิจการหอพักในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในส่วนการต่อใบอนุญาต,การ
ออกใบอนุญาต,การยกเลิก/ถอน
ใบอนุญาต และภารกิจอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘    

- ผู้ประกอบการ
หอพักบางรายยังไม่
เข้าใจในภารกิจถ่าย
โอนหอพักให้กับ 
อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ออกตรวจตาม
หอพักภายในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘  
- ออกใบอนุญาต/
ยกเลิก/ถอน
ใบอนุญาต 

- สรุปรายงาน
ประกอบกิจการ
ด าเนินกิจการตาม 
พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.
๒๕๕๘ ให้นาย
ทะเบียนและผู้ว่า
ราชการจังหวัด
ทราบทุกครั้งที่มี
การประกอบ
กิจการหอพักและ
ต่อใบอนุญาต
หอพัก 

- มีการถ่ายโอนภารกิจหอพัก
ให้กับ อปท. ผู้ประกอบ
กิจการยังไม่เข้าใจถึงการ
บริการและประสานงานของ
ท้องถิ่นและผู้ประกอบกิจการ
ยึดข้อกฎหมายเดิมท าให้ไม่
เข้าใจกฎ ระเบียบใหม่ 
- ขาดการติดต่อประสานงาน
ระหว่างผู้ประกอบกิจการและ
ท้องถิ่น 
 
 
 

- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการกิจการ
หอพักให้มากข้ึน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายส่งเสริม
สวัสดิการสังคม 
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แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ชุมชนรู้จักการออมวันละนิด
ชีวิตมั่นคง 
   - เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่แรก
เกิดจนถึงเสียชีวิตของคนในชุมชน 
  - เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีมีน้ าใจไว้ใจซึ่ง
กันและกันของคนในชุมชน 
  - เพ่ือให้ชีวิตเป็นอยู่ดีข้ึนโดยการพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันของชุมชน    

- สมาชิกบางรายยัง
ไม่เข้าใจในสิทธิ์
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวแทนหรือ
เครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชน
แจ้งให้สมาชิก
ทราบถึงเง่ือนไข
และรายละเอียด
ของสวัสดิการที่ 
จะได้รับจาก
กองทุนฯ 

- จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพ
คณะท างานและ
ตัวแทนเครือข่าย 
- ให้ความรู้เรื่อง
กฎระเบียบ 
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
- ประชาสัมพันธ์
ประสานกับ
เครือข่ายในชุมชน 

- สมาชิกไม่ส่งเงินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- คณะท างานไม่เข้าใจระบบ
การท างานไม่ไปเก็บเงิน ท าให้
การส่งเงินไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ด้าน
ความเข้าใจในสิทธิ์ประโยชน์ที่
สมาชิกจะได้รับ 
- ตัวแทนหรือเครือข่ายเก็บ
เงินส่งกองทุนไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา 
 

- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ สิทธิประโยชน์ที่
จะได้รับให้กับสมาชิก
ได้รับทราบรายละเอียด
ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
- เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ทุกทาง ทุกรูปแบบ ทั้ง
กระจายชุมชน หนังสือ 
แผ่นพับ ข่ายเคเบิ้ลทีวี 
- จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กับตัวแทน
เครือข่ายเป็น
ประจ าเดือนละ ๑ ครั้ง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายพัฒนาชุมชน 
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แบบ  ปค.๕ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการตามโครงการนโยบายเร่งด่วนของ
รฐับาลในการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
วัตถุประสงค์   
  - เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รับเบี้ยยัง
ชีพได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ตรงตาม
ก าหนดระยะเวลาทุกเดือน 
   - เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ถูกต้องไม่ตกหล่น 

- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
และการขึ้น
ทะเบียนเบี้ยยังชีพ 
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาถึงระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ต่างๆ อย่าง
ละเอียด 
- มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้มีคุณสมบัติใน
การข้ึนทะเบียน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการมาขึ้น
ทะเบียนให้
ครบถ้วนตามเวลา
ที่ก าหนด 
 

- ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สูงอายุ 
ผู้พิการที่มาข้ึน
ทะเบียนเพ่ือขอรับ
เบี้ยยังชีพให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
- รายงานข้อมูล
การข้ึนทะเบียน ผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

- ผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยัง
ชีพรายใหม่ยังไม่ได้เปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารเพ่ือให้
เทศบาลโอนเงินเข้าบัญชี 
 

- ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในระเบียบได้
อย่างถูกต้องแม่นย า 
และสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเบี้ยยังชีพได้อย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- แจ้งให้ผู้รับเบี้ยยังชีพ
เปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือให้เทศบาล
โอนเงินเข้าบัญชีให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วกับ
ผู้สูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายสังคม
สงเคราะห์ 
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                                                                                               (ลงชื่อ)...................................................................... 

                               (นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม) 
                              นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 
                ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  - มีการตรวจสอบ
ความล่าช้าที่เป็น
สาเหตุของการ
จ่ายเบี้ยไม่ตรง
ตามก าหนด 
- มีการตรวจเช็ค
เป็นประจ าในการ
มีชีวิตอยู่ของ
ผู้สูงอายุไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน 

   กองสวัสดิการ
สังคม 

ฝุายสังคม
สงเคราะห์ 
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